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Шановні друзі! 
 
Пропонуємо вашій увазі матеріали чергової міжнародної конференції, 

організованої фаховим науково-виробничим журналом «Облік і фінанси», в 
яких розкрито теоретичні та практичні аспекти управління розвитком 
підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури. Учасники заходу, 
поряд із дослідженням загальновідомих проблем бухгалтерського обліку, 
оподаткування, фінансів, менеджменту, маркетингу, демографії та інших 
економічних спеціалізацій, приділяють увагу таким питанням як: кодекс етики 
професійного бухгалтера; інвестиційна політика підприємства; цифровий 
маркетинг та інноваційні технології просування бізнесу; інструменти 
управління конкурентоспроможністю підприємств та організацій; розвиток 
нестандартних форм зайнятості та інші. 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком 
підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» продовжує цикл 
наукових конференцій, започаткований редакцією журналу «Облік і фінанси» 
в рамках програми підтримки наукових пошуків молодих дослідників. 
Співорганізаторами даного заходу виступають Державний аграрний 
університет Молдови (Республіка Молдова) та Київський національний 
університет технологій та дизайну. Організаційний комітет висловлює щиру 
подяку за сприяння в проведенні конференції завідувачу кафедри менеджменту 
Київського національного університету технологій та дизайну, доктору 
економічних наук, професору – Касич Аллі Олександрівні! 

До уваги!!! Журнал «Облік і фінанси» спільно з ВНЗ регулярно проводить 
науково-практичні конференції, публікує результати досліджень українських і 
зарубіжних науковців і практиків, бере участь у громадських заходах. 

 

Пропонуємо допомогу щодо: 
– публікації статей (в т. ч. студентів) в Облік і фінанси й інших фахових 
виданнях України (консультування по журналах Scopus & WoS); 
– підготовки та оформлення рукописів статей; 
– підбору УДК, JEL коду, перекладу анотацій та інших метаданих на англійську, 
оформлення списку джерел; 
– інших різноманітних питань наукової діяльності. 
 
Наші конференції: https://conf2018.webnode.com.ua  
Сайт журналу: http://www.afj.org.ua  
Контакти: (097)-752-28-14 magazine@faaf.org.ua  
 

Ми відкриті до пропозицій, співпраці та ваших запитань! 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасні економічні процеси впливають на розвиток підприємств, які 

намагаються застосовувати різні інформаційні технології та системи для 
автоматизації бізнес-процесів. Це призводить до збільшення ефективності 
діяльності будь-якої компанії, особливо це актуально для залучення нових 
клієнтів та збереження старих. З цією метою компанії намагаються 
застосовувати системи класу CRM, які сприяють підвищенню ефективності 
управління взаємодії з клієнтами. Це полягає у веденні бази-даних клієнтів, 
автоматизації процесу взаємодії з ними, аналізу операцій з клієнтами щодо 
виявлення недобросовісних клієнтів або тих, які забезпечують прибутки 
компанії. Саме тому підприємства намагаються інвестувати кошти у залучення 
подібних систем. Це є актуальним для підприємств, які надають послуги, 
оскільки ведення та аналіз клієнтської бази дозволяє більш ефективно 
функціонувати таким компаніям. 

У літературі існує два основних підходи до визначення CRM: 
– CRM як бізнес-стратегія; 
– CRM як система автоматизації. 
Згідно першого підходу, управління взаємовідносинами з клієнтом 

розглядається як бізнес-філософія або бізнес-методика, за якої здійснюється 
інтеграція клієнта у внутрішні процеси компанії задля покращення її 
показників. Прикладом такого визначення є визначення, подане британським 
професором Френсісом Баттлом у своїй книзі «Customer Relationship 
Management: Conceptsand Tools». Згідно даного визначення, CRM – це ключова 
бізнес-стратегія, що інтегрує внутрішні процеси та функції із зовнішніми 
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мережами для створення і доставки цінності цільовим клієнтам задля отримання 
прибутку. Вона базується на високоякісних клієнтських даних і забезпечується 
за допомогою ІТ [1, с. 34]. 

Перший підхід є більш поширеним у науковому середовищі та серед бізнес-
консультантів, оскільки він забезпечує погляд на проблему з більш широкої 
точки зору. Дослідники підкреслюють, що наявності лише відповідної 
інформаційної системи недостатньо для досягнення інтеграції з клієнтом. 
Необхідно відповідним чином пристосувати бізнес-процеси в компанії. 

Згідно другого підходу, під CRM (або CRM-системами) розуміють 
інформаційні системи, призначені для автоматизації задач управління 
взаємовідносинами з клієнтом. 

Другий підхід представляє інтерес з боку розробників відповідного 
програмного забезпечення, а також компаній, що займаються впровадженням 
корпортивних інформаційних систем. Підхід дозволяє підійти до проблеми з 
практичної точки зору, зосередивши увагу лише на необхідних задачах 
автоматизації. 

Існує три основні принципи, без дотримання яких неможливо мати 
нормально функціонуючу CRM-систему. По-перше, це наявність єдиного 
сховища інформації, доступ до якого можуть отримувати лише відповідальні 
особи, що дозволяє отримати відомості про минулі дії, заплановані взаємодії 
компанії з клієнтом. По-друге, постійний аналіз маркетингових досліджень із 
подальшим прийняттям рішень щодо клієнтської бази. По-третє, для 
оптимальної роботи необхідно використовувати всі сучасні канали взаємодії, а 
не лише електронні лінії зв’язку і обмін електронними листами [2]. 

Аналітики AberdeenGroup перерахували переваги, які забезпечує 
впровадження системи CRM [3]: 

– отримання повного і цілісного уявлення про користувачів; 
– автоматизація процедур і процесів, що раніше виконувались вручну; 
– покращення якості загальної інформаційної бази та потоків інформації; 
– заміна множини роз’єднаних інформаційних систем єдиним інструментом; 
– покращення процесу продажів/поставок за рахунок більш повної 

інформації про клієнтів; 
– зміщення уваги на клієнтів і подальше вужче фокусування на їх запитах; 
– зручність роботи з даними для користувачів, можливість аналітики; 
– покращення процесів спілкування і цифрових комунікацій між 

підрозділами; 
– стимулювання інновацій. 
CRM систему доцільно застосовувати в наступних випадках [4]: 
а) дані про клієнтів, партнерів і постачальників зберігаються в різних 

джерелах і інформація важкодоступна; 
б) не реєструється і не зберігається історія спілкування з клієнтами і в 

результаті забуваються досягнуті домовленості, знання про клієнта, його 
особливості та перспективи; 

в) неузгодженість роботи різних відділів та втрата інформації під час 
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передачі з одного відділу в інший; 
г) бізнес-процеси не завжди виконуються і їх важко проконтролювати; 
д) співробітники втрачають багато часу на спілкування з клієнтами, 

відповідаючи на типові запитання; 
е) знання співробітників не накопичуються і не передаються; 
ж) керівник витрачає багато часу на контроль роботи співробітників; 
з) необхідно постійно вести звітність по продажах, закупках, клієнтській базі 

і роботі співробітників. 
Тому для ефективного вирішення завдань з управління взаємовідносинами з 

клієнтами доцільно використовувати спеціальний клас систем, а саме CRM 
системи. 

Для оптимізації роботи підприємства у частині оперативного та якісного 
відпрацювання звернень клієнтів необхідно вирішити ряд завдань, що можливо 
здійснити за допомогою автоматизації процесів приймання, відпрацювання та 
управління зверненнями клієнтів (заявками, дзвінками, листами): 

1) оптимізація прийому й обробки вхідних замовлень, збільшення бази 
клієнтів; 

2) фіксація всіх вхідних звернень клієнтів та інформації по роботі з ними для 
збереження історії взаємин; 

3) обробка кожного звернення (дзвінка, заявки з сайту, електронного листа) 
з метою укладення угоди; 

4) аналіз продажів, оцінка результативності кожного етапу. 
Для забезпечення реалізації поставлених задач сформуємо наступні вимоги 

до автоматизованого модулю управління взаємовідносинами з клієнтами: 
– управління клієнтською базою, виведення детальної характеристики по 

кожному клієнту, динаміки зміни стану відносин з клієнтами, можливість 
швидкого вводу і доступу до інформації по клієнту; 

– управління продажами, технологіями продажу різноманітних груп товарів, 
стадіями та етапами продажу, механізмів підготовки комерційних пропозицій; 

– швидкий доступ до інформації, що скоротить час діагностування проблем 
та дозволить більш швидко реагувати на виклики; 

– реєстрація оцінки клієнтами ефективності надання послуги, що призведе 
до стимулювання якісної роботи та покращення ділової репутації; 

– реєстрація шляхів отримання інформації клієнтом про підприємство, що 
дозволить створити певну дисконтну систему з заохоченням клієнтів до 
рекламування підприємства; 

– формування звітності у розрізі клієнтів та послуг, що дозволить виявляти 
більш ефективні напрями діяльності. 

Таким чином, розробка автоматизованого модуля управління 
взаємовідносинами з клієнтами підприємства дозволить підвищити якістьїх 
обслуговування, а також покращити ефективність функціонування бізнесу.  
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КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА 
 

Сьогодні досить важливим питанням є проблема професійної етики, яка 
виступає невід’ємною складовою сталого розвитку. Кожна людина, яка 
займається тією або іншою діяльністю, зацікавлена в довірі суспільства до 
результатів цієї діяльності і високій якості своїх послуг, а відповідно і високій 
оцінці суспільством результатів своєї діяльності. 

Професійна діяльність бухгалтера вимагає особливого контролю та 
самоконтролю щодо дотримання етичних норм. Необхідно визнати той факт, що 
у сучасних умовах вимоги до бухгалтерів в усьому світі стають все більш 
високими. Сфера фінансів, податків та відносин з контролюючими органами 
стає все більш важливою для успішної діяльності підприємств будь-якої форми 
власності і господарювання. 

Тому питання професійної етики бухгалтерів для України в даний час є 
досить актуальними. 

Професія бухгалтера відрізняється від інших професій тим, що її представники 
несуть відповідальність за економічну складову не тільки перед власниками, але й 
перед суспільством в цілому. На жаль, рівень довіри до бухгалтерів та 
бухгалтерської професії на сьогодні дуже низький. Як пише Ф.Ф. Бутинець – 
сьогодні нашій звітності, яка складена за діючими стандартами та перевірена 
аудиторами ніхто не довіряє, і не лише у нас, але й за кордоном [1, с. 3]. 

На сьогодні в різних країнах світу регулювання бухгалтерського обліку 
можна розглядати за двома напрямами, які відрізняються за типом 
законодавства та ступенем його впливу. До першого напряму відносяться 
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країни, в яких законодавчі документи мають обов’язковий характер і 
визначають основні правила ведення бухгалтерського обліку (Австрія, Бельгія, 
Греція, Данія, Іспанія, Італія, Норвегія, Португалія, Франція, Німеччина, 
Швейцарія, Швеція). До другого – країни, в яких облікові стандарти не 
регулюються державою, а формуються різними професійними організаціями 
бухгалтерів (Великобританія, Канада, Мексика, США). 

Залежно від жорсткості регламентації бухгалтерського обліку залежить 
місце та роль професійної етики в обліковому професійному середовищі, рівень 
необхідності та обов’язковості дотримання її норм. Так, Асоціацією «Institute of 
Management Accountants» (ІМА) – найбільшою асоціацією бухгалтерів в США – 
випущені стандарти етики для бухгалтерів, які спеціалізуються в області 
управлінського обліку, в яких зазначено основні принципи ІМА, які належать до 
компетенції, конфіденційності, чесності та об’єктивності бухгалтерів 
підприємств [2, с. 44].  

Зміна системи виробничих відносин в Україні сприяє зміні системи 
регулювання бухгалтерського обліку. Реформатори бухгалтерського обліку 
переносячи закордонний досвід в систему національного бухгалтерського 
обліку не задумуються про те, які наслідки можуть мати ці нововведення.  

Сьогодні дедалі частіше ставиться питання про запровадження професійної 
етики в сферу регулювання діяльності бухгалтера. І тому вважаємо, що для 
вирішення даного питання необхідно врахувати дослідження Л.В. Чижевської, яка в 
монографії «Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, 
прогноз розвитку» дослідила вплив національного надбання, культури та 
менталітету на розвиток і організацію бухгалтерського обліку [3]. Погоджуємось з 
автором, що при запровадженні іноземного досвіду регулювання бухгалтерської 
діяльності необхідно обов’язково враховувати менталітет нашого народу, який є 
основним визначальним фактором формування поведінки бухгалтерів, 
особливостей сприйняття моральних вимог і норм. 

Менталітет як сукупність свідомості та розуму проявляється в характері 
мислення вітчизняних бухгалтерів, способі їх дій, психологічних особливостях, 
професійній культурі та переконаннях. Тобто, першим чинником, який 
обов’язково необхідно врахувати при впровадженні професійної етики як 
інструмента регулювання бухгалтерської діяльності є менталітет. 

Погоджуємось з думкою проф. Ф.Ф. Бутинця який пише, що ми 
автоматично переносимо західну бухгалтерську етику на нашу дійсність. Але це 
матиме негативні наслідки, оскільки вітчизняні бухгалтери та аудитори мають 
не той менталітет, не ті традиції. Якщо і приживуться у нас західні етичні 
бухгалтерсько-аудиторські норми, то це буде через 30-40 років, тому поки що 
слід жити і працювати за нашими звичаями [4, с. 13]. 

Ще одним чинником, який впливатиме на місце та значення професійної 
етики бухгалтера в системі регулювання є вплив держави та професійних 
організацій на регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 

На жаль, не визначеними залишаються етичні норми та правила поведінки 
облікових працівників. В основному нормативному документі, що регулює 
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здійснення професійної бухгалтерської діяльності – Законі України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» взагалі відсутні 
положення про дотримання норм професійної етики [5]. 

Професійна етика повинна допомогти бухгалтерам правильно вирішувати 
питання не врегульовані законодавством, тим самим впливаючи на прийняття 
ними остаточних рішень. Тобто, в українському суспільстві професійна етика 
повинна сприяти соціальному захисту членів суспільства та справедливому 
розподілу доходів, тим самим захищаючи інтереси держави, суспільства, 
працівників та власників. В результаті цього бухгалтери повинні підвищувати 
точність та відкритість бухгалтерського обліку, що в свою чергу забезпечить 
покращення соціального захисту та добробуту працівників. 

Вважаємо, що формувати та підтримувати вимоги професійної етики в сфері 
бухгалтерського обліку повинна як держава, так і професійні організації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Професійна етика в регулюванні професійної діяльності бухгалтера 

в Україні 
 

Як свідчить рис. 1, професійна етика повинна виступати основою 
регулювання дій бухгалтера, не врегульованих законодавством. В свою чергу, 
держава повинна здійснювати контроль за дотриманням норм професійної 
етики шляхом закріплення вимог дотримання етичних норм в окремих 
законодавчих актах та затвердження Кодексу професійної етики бухгалтера на 
загальнодержавному рівні. 

Професійні організації з метою отримання ефекту від впровадження норм 
професійної етики повинні також здійснювати контроль за дотриманням норм 
професійної етики шляхом створення спеціальної комісії з питань професійної 
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етики, до обов’язків якої входитиме складання та публікація звітів щодо питань 
дотримання професійної етики бухгалтерами. 

Отже, функціонування професійної етики бухгалтера в середовищі, яке 
значно відрізняється від вітчизняного за багатьма критеріями, в тому числі й за 
культурним сприйняттям окремих норм і принципів робить неприйнятним 
запровадження досвіду американських країн у сфері регулювання професійної 
діяльності бухгалтера. В Україні існує потреба створення адекватного 
механізму реалізації законодавчих норм і норм професійної етики бухгалтера у 
сфері вітчизняного бухгалтерського обліку з врахуванням українського 
менталітету та традицій на основі поєднання регулювання зі сторони держави та 
професійних організацій. Професійна етика бухгалтера повинна забезпечувати 
захист та узгодження інтересів суспільства, держави, працівників та власників, 
сприяти їх соціальному захисту та справедливості розподілу доходів. 

Для того щоб досягти у професійній діяльності бухгалтера успіху 
недостатньо знати роботу, яку виконуєш щодня. В першу чергу, необхідно 
пам’ятати про моральні цінності, як загальнолюдські так і професійні. Будучи 
бухгалтером будь-якого рівня, необхідно відповідати за імідж професії, оскільки 
не дотримуючись принципів професійної етики, можна заплямувати всіх 
представників даної професійної сфери. 
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АУДИТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПЛАНУВАННЯ 
 

Аналіз трудових показників має важливе значення при плануванні 
економічного та соціального розвитку підприємств. Основна задача 
підприємства, насамперед, виконати виробничу програму по випуску 
конкурентоспроможної продукції при використанні мінімальних витрат живої 
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праці. При цьому потрібно не забувати про шляхи покращення трудових 
показників, оскільки всі показники в цілому забезпечують ефективну діяльність 
підприємства та благо працівників та керівників підприємства. Метою 
підвищення трудових показників є забезпечення випередження темпів 
зростання економічних результатів діяльності підприємства над темпами 
зростання витрат на персонал. 

Трудові показники – це сукупність якісних і кількісних вимірників ступеня 
ефективності використання живої праці в процесі виробництва. Трудові 
показники характеризують результативність діяльності працівників організації, 
а їх планування й аналіз проводиться з метою здійснення постійного контролю 
за ходом виконання плану з праці і заробітної плати [1, с. 535]. 

Аудит може проводитися у трьох основних аспектах: 
– організаційно-технологічному; 
– соціально-психологічному; 
– економічному [2, с. 87-93]. 
В організаційно-технологічному аспекті аудит являє собою перевірку 

документації та аналіз показників, що свідчать про ефективність діяльності 
підприємства.  

У соціально-психологічному аспекті аудит в трудовій сфері являє собою оцінку 
соціально-трудових відносин на підприємстві, що поряд з вивченням документації 
передбачає проведення самостійних опитувань, анкетувань та інше. 

Економічний аспект аудиту в трудовій сфері – це є визначення: 
1) конкурентоздатності підприємства в трудовій сфері, що оцінюється 

шляхом порівняння економічних та соціальних показників діяльності 
підприємства із законодавче встановленими нормами та нормативами або з 
середніми та найкращими в галузі показниками на аналогічних підприємствах; 

2) ефективності функціонування служб управління трудовими ресурсами, 
визначення їх ролі в підвищенні конкурентоздатності підприємства; 

3) економічної ефективності самого аудиту, порівняння витрат на 
проведення аудиторської перевірки з її результатами [3, с. 476]. 

Основні задачі аналізу трудових показників: 
– об’єктивна оцінка використання ресурсів праці: робочої сили, 

продуктивності праці; 
– визначення факторів та їх впливовість  на зміну трудових показників; 
– усунення недоліків в організації, нормуванні праці; 
– пошук шляхів використання резервів щодо підвищення продуктивності 

праці [4]. 
Систематичних аналіз трудових показників визначає можливості для 

узгодження процесу взаємодії окремих критеріальних характеристик, що 
дозволяє оцінювати вплив кожного параметра окремо та всієї сукупності на 
загальну результативність праці.  

В процесі аналізу трудових показників потрібно здійснювати науково 
обґрунтовану вибірку із загального масиву показників найбільш результативних 
з точки зору їх впливу на результативність і прибутковість підприємства. 
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Процес можна технічно спростити і змістовно посилити, якщо структурувати 
його по укрупненим при акцентуванні уваги на складових в процедурах 
розрахунків та оцінки – кількості та якості. 

Аналіз трудових показників не повинен стати самоціллю підприємства. Він 
має виконувати головні функції в системі управління підприємством: 
удосконалення планування, регулювання, керівництва. 

Оцінка використання трудових ресурсів дозволяє виявити недоліки у роботі, 
їх причини та внутрішні резерви економії трудовитрат і підвищення 
ефективності використання кадрів. Складовими аналізу використання трудових 
ресурсів виступають чисельність працівників, показники руху робочої сили, 
продуктивності праці тощо. 

Система трудових показників дає можливість поєднати та пов’язати окремі 
показники між собою, щодо підприємств, то вони повинні бути зацікавлені в 
якнайшвидшому усуненні усіх недоліків в роботі працівників та використанні 
виявлених резервів, оскільки це дозволить підвищити ефективність праці, а це, у 
свою чергу, покращить результати діяльності підприємства. 
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У сучасному світі для ефективного розвитку підприємства та країни в 

цілому необхідно залучатися до міжнародної економічної системи, тому 
Україна приділяє цьому процесу велику увагу. Розвиток економічних зв’язків 
сприяє формуванню сприятливих умов для участі у міжнародному 
співробітництві, виходу на міжнародні товарні та фінансові ринки, співпраці з 
іноземними інвесторами. Встановлення ділових відносин з іноземними 
компаніями, вихід суб’єктів господарювання на міжнародний ринок, організація 
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спільних підприємств потребує складання фінансової звітності не тільки за 
українськими, а й за міжнародними стандартами фінансової звітності. 

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [3], підприємства, що становлять суспільний інтерес, 
публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють 
діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять 
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову 
звітність за міжнародними стандартами. Підприємства, які не включені до 
переліку обов’язкових щодо складання фінансової звітності, самостійно 
визначають доцільність застосування МСФЗ.  

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності має об’єктивні 
переваги. До позитивних сторін застосування МСФЗ слід віднести: 

– МСФЗ – інструмент глобалізації економіки і світових господарських 
зв’язків; 

– поглиблення міжнародного співробітництва у сфері бухгалтерського 
обліку щодо ефективного запровадження МСФЗ; 

– задоволення потреби у достовірній та зрозумілій фінансовій інформації; 
– забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно 

від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють 
господарську діяльність; 

– можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на 
зарубіжні ринки; 

– ведення підприємствами фінансової звітності більш гнучкого формату, що 
дозволить відображати конкретні особливості підприємства і запобігати 
накопиченню недоречної інформації. 

Вигоди від впровадження МСФЗ роблять їх досить привабливими для 
застосування. В результаті суб’єкти господарювання дістають можливість 
виходу на міжнародні ринки, залучення додаткових інвестицій, доступ до 
кредитів в іноземних банках. Крім того, впровадження МСФЗ дозволить 
удосконалити організаційну структуру підприємств в цілому та обліковий 
процес зокрема. 

Незважаючи на вищезазначені позитивні сторони, перехід на МСФЗ 
викликає ряд труднощів. Їхнім джерелом є сам процес впровадження МСФЗ.  

Як зазначає Товкун Л. [4], так як міжнародні стандарти написані не як 
інструкція, а як філософія, то постає проблема не лише у підготовці фінансової 
звітності за МСФЗ, але й у їх розумінні та використанні. Підприємствам 
необхідно підвищувати кваліфікацію бухгалтерів або ж користуватися 
послугами консультантів з питань МСФЗ, тому ще одна з проблем переходу – 
фінансова сторона. Також складнощі спричиняє вирішення питань правова 
імплементація МСФЗ в національне законодавство та розробка нових 
нормативів фінансової звітності. Зауважимо також, що до негативних фактів 
можна віднести те, що досить повільно відбуваються оновлення та переклад 
МСФЗ, тобто часто спостерігається відставання в час. 



27 грудня 2019 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Управління розвитком підприємств  

в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» 
 

20 

Щодо облікової політики, то вона є важливою складовою міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки» [2], облікові політики – конкретні 
принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом 
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. 

Як зазначає Косташ Т. [1], при переході на МСФЗ підприємства мають 
формувати облікову політику відповідно до МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки», що також має ряд теоретичних та 
прикладних проблем. Наприклад, недостатня кількість інформації щодо 
адаптації облікової політики за МСФЗ до вітчизняних економічних суб’єктів 
господарювання; невідповідність окремих П(С)БО їхнім аналогам за МСБО; 
відсутність повноцінно структурованих і систематизованих моделей облікової 
політики за МСФЗ.  

Таким чином, перехід на МСФЗ має ряд переваг для вітчизняних суб’єктів 
господарювання, проте наявність певних проблем у процесі такого переходу 
потребує додаткового вирішення та вдосконалення існуючих норм.  
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Одним из перспективных направлений развития институтов демократии, 
инициативности и прозрачности процессов сплочения и самоорганизации в 
общинах и органах местного самоуправления является внедрение и 
использование формы привлечения широкого представительства интересов при 
формировании коммунального бюджета, получившей название 
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партисипаторного бюджетирования. Альтернативным названием 
«партисипаторного бюджетирования» является «инициативное бюджетирование», 
что хотя и ставит несколько отличающиеся акценты в ориентации (основанное на 
участии бюджетирование, основанное на инициативе бюджетирование), но в 
настоящее время являются синонимичными обозначениями одной и той же формы 
привлечения участников сообщества принципалов к формированию структуры 
распределения средств бюджетного плана.  

Метод поприоритетных расходов, как один из методов целеструктурного 
бюджетирования, предполагает несколько методических составляющих и 
конкретных методов, процедур и приёмов их реализации. Во-первых, это метод 
поприоритетного структурирования расходов. Во-вторых, это метод 
поприоритетного проектирования расходов. В-третьих, это метод 
поприоритетного временного упорядочения расходов. Поскольку 
партисипаторное бюджетирование пока в своём текущем стадии развития 
предполагает распределение заданной части бюджета, то далее в этих тезисах 
достаточно говорить только о методе поприоритетного структурирования 
расходов. Основы такого подхода поприоритетного распределения средств 
предоставлены в ряде работ; но его внедрение еще не получило 
распространения, так как он должен быть усовершенствованным и 
адаптированным к учёту специфики социально-экономических объектов 
разного масштаба и условий функционирования. 

Разработка и внедрение партисипаторного бюджетирования исходит из того, 
что вся сложность в организации процедуры участия. Но на самом деле даже 
при идеальном отсутствии организационного трения согласование структуры 
расходов не является тривиальной задачей. Тезисы, поясняющие это, можно 
сформулировать через тезисы, формулируемые в отношении сложности 
применения метода поприоритетного структурирования расходов, потому что 
этот метод изначально предполагал решать сходную задачу, что и 
партисипаторное бюджетирование: разработка метода поприоритетного 
структурирования расходов была предопределена потребностью проводить 
экспертизу структуры бюджетного плана без осуществления повторного 
процесса составления бюджета (в таком дублировании нет смысла, потому что 
во-первых, будет дублированием уже проделанной работы, результат которой 
должен быть проверен, а во-вторых, при точном повторении однозначно 
интерпретируемой процедуры будут получены те же результаты, а поводом для 
осмысления ошибок, которые могут быть и в процедуре, может быть только 
расхождение результатов, в данном случае – результатов структурирования 
бюджета); разработка партисипаторного бюджета была предопределена 
потребностью непосредственного участия в бюджетировании тех, кто 
делегирует свои права органам местного самоуправления. То есть в обоих 
случаях разработка некой формы взаимодействия в ходе процесса 
бюджетирования была предопределена необходимостью разрешения проблем 
взаимодействия принципалов и агентов в области составления бюджетного 
плана. Разница между ними же заключается не в конкретных (и потому 
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могущих быть различными, несовпадающими и даже противоречащими друг 
другу) рекомендациях, а в фокусировании на различных аспектах решения 
проблем взаимодействия принципалов и агентов: поприоритетное 
структурирование расходов является средством методического обеспечения 
решения таких заданий, а партисипаторное бюджетирование – 
организационного обеспечения (а существуют также и информационное 
обеспечение, и материальное обеспечение бюджета, материальное обеспечение 
бюджетирования, а также кадровое, программное, аппаратное и т.д.). То есть 
партисипаторное бюджетирование и поприоритетное структурирование 
расходов совместимы, и даже ожидаемо могут быть совмещены. То есть 
партисипаторное бюджетирование вполне может быть осуществлено на основе 
использования метода поприоритетного структурирования расходов. Каким-
нибудь методическим средством обеспечения партисипаторного 
бюджетирования в любом случае придётся пользоваться – метод прямого 
опроса не может не использовать какой-либо метод обработки результатов этого 
опроса. Поэтому видится, что замечания о сложности использования метода 
поприоритетного структурирования расходов (самые общие, касающиеся 
основных методологических вопросов, а не методических частностей) являются 
вполне представляющими сложность внедрения партисипаторного 
бюджетирования. И в основе всех сложностей лежат три основные. Во-первых, 
по отношению к структуре бюджета первична структура целей, а структура 
целей не имеет очевидных количественных пропорций, – в бюджетировании же 
в конечном счёте решается задача количественного структурирования 
располагаемых средств. Во-вторых, структура бюджета является 
распределением располагаемых средств не на цели, а на физические средства 
достижения целей, – трансформация средств в цели (и даже не цели, а желаемые 
результаты) имеет различное соотношение стоимости средств к важности целей 
для разных целей, поэтому структура целей даже если и будет выявлена, то 
должна быть преобразована в структуру средств. В-третьих, интересы 
участников коалиции различны, – этот тезис влечёт за собой привлечение в 
предметную область партисипаторного бюджетирования все положения теории 
нестратегических игр, со всеми её подводными камнями и всем методическим 
аппаратом лавирования между ними. 

Применение метода поприоритетных расходов предполагает установление 
структуры приоритетов как базового элемента распределения располагаемых 
средств реализации программ достижения комплекса целей. Вопросу роли 
структуры целей и проективного целеполагания в формировании характеристик 
управляемого воздействия на социально-экономические объекты посвящено 
много научных трудов и интерес к вопросу продолжается и сейчас. При этом 
цели не являются перечнем повестки дня, или ортогональной системой 
координат многовекторного направления движения. Необходимо избегать 
фрагментации целей и рассматривать их как неотъемлемую часть единой 
повестки дня в области управляемого развития.  
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Для демонстрации определения относительной значимости целей методом 
парных сравнений были выбраны декларированные Организацией 
Объединенных Наций цели устойчивого развития на период с 2015-го по 2030-
ый годы. Цели устойчивого развития способствуют долгосрочному подходу к 
решению глобальных проблем, которые характерны не для ограниченного числа 
стран, и даже не просто для их большинства, а для единства страны как 
глобального социума и потому очевидно требуют их совместных действий. 
Поэтому считаем использование такого рода системы целей достаточно 
показательной для проблематики выявления рационального распределения 
средств на комплекс целей, выработанный для большого количества акторов. 

Любые цели одного и того же субъекта, или совокупности субъектов 
(коллективного субъекта), как и глобальные цели устойчивого развития, не 
следует воспринимать как независимые объекты, – их достижения не может 
быть независимым. Однако и значимость этих целей неодинакова, что должно 
найти отражение в пропорции распределения ресурсов на их достижение. 
Именно такой постулат становится отправной точкой метода поприоритетного 
структурирования расходов. Но этот метод является синтетическим, его 
составляют несколько других, – базовым является метод парного сравнения как 
один из самых простых методов для решения задачи экспертного сравнения 
элементов качественного (т.е. неколичественного) множества. Проведенная 
демонстративная оценка относительной (сравнительной) значимости целей 
устойчивого развития приведена в табл. 1. 

В табл. 1 приведены геометрические средние парных сравнений и удельный 
вес значимости каждой из целей устойчивого развития: можно увидеть, что 
удельный вес цели 2 является самым высоким, то есть можно сделать вывод, что 
эта цель является наиболее приоритетной и должна получать относительно 
большее финансирование. Самый низкий удельный вес у целей 11 и 17. 
Удельный вес значимости целей согласно методу поприоритетних расходов 
концептуализирует постулат целеструктурного распределения ресурсов, даёт 
ориентиры распределения средств при планировании бюджета программ. 
Но исследования и эксперименты с обобщением нескольких таких матриц, с 
упорядочением целей во времени, с трансформацией структуры целей в 
структуру средств, – все эти задачи показали нетривиальность общей задачи 
применения составляющих метода и требуют продолжения исследований. 
В противном случае разработка только организационного обеспечения без 
методического обеспечения партисипаторного бюджетирования зайдёт в тупик 
дискредитирующих подход негативных результатов.  
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ВТОРИЧНОСТЬ АМБИВАЛЕНТНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ШКАЛЫ ЦЕНЫ К АМБИВАЛЕНТНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

ФОРМУЛЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ 
 

Руководствуясь положениями алгебры интерпретаций значений 
критериальных показателей, изложенной в [1], можно проводить экспертизу 
интерпретации любого показателя, хотя сама алгебра интерпретаций 
разработана применительно к показателям, относимым к классу критериев, а не 
другим классам (измерителей, индикаторов и др.). При этом надо учитывать, 
что использование алгебры интерпретаций предполагает не только знание 
интерпретаций результатов действий над значениями показателей, входящих в 
схему расчёта, которая является частным случаем общего понятия «система 
показателей», но и нужна экспертная оценка специалиста интерпретаций 
элементов расчета, поскольку интерпретации могут быть, во-первых, 
амбивалентными, а во-вторых, ситуативными. Цена уже была рассмотрена как 
интересный пример множественности потенциальных интерпретаций 
показателя, значительная часть из которых не имеет полюсности, то есть, в 
сущности, не имеет прагматической интерпретации (на рис. 1 такие показатели 
обозначены как знаки вопроса в фигурных скобках: {?}). Но ситуации 
амбивалентности этого показателя представляют ещё более интересный случай. 
На примере расчётов цены можно рассмотреть как ситуативную интерпретацию 
формулы расчёта цены контракта, так и амбивалентность шкалы 
интерпретируемого показателя – причём в случае с ценой амбивалентность 
интерпретации цены является производной (вторичной) от амбивалентности 
эластичности спроса по цене. 

Результаты операций в алгебре интерпретации показателей 
Сложение Вычитание Умножение Деление 

{+}+{+}={+}; 
{−}+{−}={−}; 
{+}+{−}={?}. 

{+}−{+}={?}; 
{−}–{−}={?}; 
{+}−{−}={+}; 
{−}−{+}={−}. 

{+}×{+}={+}; 
{−}×{−}={−}; 
{+}×{–}={?}. 

 = {+}; 

 = {−}. 

Рис. 1. Основные операции алгебры интерпретаций показателей 
Условные обозначения: {+} – показатель с положительной интерпретацией, то 
есть шкала его значений интерпретируется как «чем больше, тем лучше»; {−} – 
показатель с отрицательной интерпретацией, то есть шкала его значений 
интерпретируется как «чем меньше, тем лучше»; {?} – показатель, не 
подлежащий интерпретации, не может быть применён в качестве критерия. 
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Реакция продавцов и покупателей на изменение цены или какие-либо другие 
факторы рынка может быть совершенно разной. Продавцы, снижая цену, могут 
повысить реализацию продукции, покупатели будут рады купить качественный 
товар за небольшие деньги. Однако, если продавцы слишком повысят цену на 
хорошо реализуемый товар, то эта цена может отпугнуть покупателей, и реализация 
товара будет снижаться. Поэтому, для того, чтобы понять как будет влиять 
изменение цены товара на продавцов и самих покупателей в экономике 
используется коэффициент эластичности спроса по цене. Покажем как 
интерпретация цены и эластичности спроса по цене поддаются интерпретации в 
зависимости друг от друга, для чего рассмотрим формулу эластичности спроса [2]: 

, 
где Е – эластичность спроса по цене, q2 – новая величина объёма спроса, q1 – 
прежняя величина объёма спроса, p2 – новая цена, p1 – прежняя цена. 

Следует отметить, что эластичность спроса по цене является очевидно 
амбивалентным показателем, почему и может быть использована как наглядный 
пример амбивалентности. Амбивалентность интерепртации показателя 
означает, что она может иметь как положительную, так и отрицательную 
интерпретацию на разных промежутках шкалы. Именно по этой причине модель 
форвардного рынка Дж. М. Кейнса становится ситуационной: часть хеджеров 
работает при фактических ценах рынка, установившихся в одной части шкалы 
цен, и не желают повышения цен, а другие – в другой, и не желают понижения 
цен. Таким образом, точка перегиба эластичности спроса по цене является 
точкой изменения интерпретации цены: до точки перегиба цена имеет 
положительную интерпретацию, а после точки перегиба – отрицательную. 
Спрос является эластичным только в том случае, если коэффициент 
эластичности спроса по цене будет равен 1 или меньше 1, но если коэффициент 
более 1, то спрос является неэластичным. Таким двум идентификациям спроса 
соответствуют и две противоположные интерпретации участков цены, 
соответствующих названным частям функции спроса. 

Однако порядок восстановления значений перечисленных показателей 
таков, что эластичность спроса по цене является рассчитываемым параметром 
на основе располагаемых значений объёма спроса и цены, а не наоборот. Тогда 
при фактическом расчёте эластичности может сложиться ситуация, что 
величины объёма спроса, или же цена, как прежняя, так и новая, могут 
оказаться в разных участках амбивалентной шкалы (то есть получать как 
отрицательную, так и положительную интерпретации, которые логически 
предопределены самим значением эластичности). То есть, фактически может 
сложиться парадоксальная ситуация несовпадения интерпретаций в 
циклическом порядке их определения. Кроме того, могут ли у товара быть 
одновременно положительная интерпретация натурального объёма реализации 
товара, но отрицательная интерпретация цены, и какую интерпретацию при 
этом должно получить стоимостное измерение объёма реализации товара? 
Такие парадоксальные интерпретации не кажутся маловероятными, а их 
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описание – казуистическим. Для демонстрации этого следует привести для 
рассмотрения достаточно общие примеры положительной и отрицательной 
интерпретации эластичности, которые зависят согласно приведенной выше 
формуле от интерпретаций входящих в формулу значений объёмов спроса и 
цены. Также рассмотрим и примеры отсутствия интерпретации у 
рассчитываемых значений эластичности. 

Итак, вариант, где показатель по представленной формуле получит 
положительную интерпретацию, всего один. Только умножение «+» на «+» даёт 
положительную интерпретацию показателя, но при этом множителями являются 
дроби, которые могут получить положительную интерпретацию только при 
делении значений из участка шкалы с положительной интерпретацией на 
значения из участка шкалы с отрицательной интерпретацией. Это означает, что 
знаменатели должны иметь отрицательную интерпретацию. Кроме того, в 
числителях разницы, которые могут получать положительную интерпретацию 
только, если первые значения имеют положительную интерпретацию, а вторые 
– отрицательную Получаем такую ситуацию интерпретации значений 
показателя эластичности: 

. 
Получается, что такая ситуация может сложиться только, если объёмы 

спроса и цена из одной точки функции спроса имеют одинаковую 
интерпретацию (что вполне правдоподобно) и при этом параметры первой 
точки имеют отрицательную интерпретацию, а параметры второй точки – 
положительную (что неправдоподобно, поскольку получается, что эластичность 
получает положительную интерпретацию только в окрестностях точки перегиба 
функции спроса). 

Вариантов, где основной показатель будет иметь отрицательную 
интерпретацию тоже только один по сходным причинам: 

. 
Комментарий здесь содержательно тот же, что и для первой рассмотренной 

ситуации. А вот вариантов с интерпретацией, которая не будет понятной, 
намного больше, чем вариантов с отрицательной и положительной. Это можно 
объяснить тем, что ситуаций, в которых {–} умножается на {+}, или {+} на {–} 
или есть аналогичные несоответствия интерпретаций в дроби или вычитании в 
числителях, достаточно много, что и даёт разнообразие «сборки» 
неинтерпретируемых величин: 

, , и т.д. и т.п. 
В таких формулах потенциально много возможных сочетаний, но 

представленные ситуации изначально неправдоподобны, а потому выявленные 
таким образом неинтерпретируемости эластичности содержательно ничтожны, 
хотя таких ситуаций вроде бы и намного больше, чем первых двух. Но легко 
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представить себе ещё две ситуации: все значения в формуле расчёта имеют 
положительную интерепретацию (что правдоподобно для одной из частей 
функции спроса) или все значения имеют отрицательную интерпретацию (что 
также правдоподобно для противоположной части функции спроса). Для обеих 
этих ситуаций эластичность оказывается неинтерпретируемой, что можно 
назвать парадоксом интерпретации эластичности.  

Интерпретации цен интересны уже тем, что хотя алгебра интерпретаций 
применима в первую очередь для критериев (рентабельность, прибыль, доход, 
доходность), но величины цен также интерпретируются контрагентами. 
Получается, что интерпретации цен получаемы акторами обратным порядком, 
наоборот (обычный порядок интерпретаций: составление формулы критерия и 
интерпретация результата расчета по её составляющим, но цена стоит в 
формулах расчета критериев, а её интерпретации могут быть получены также и 
обратным ходом, от известных интерпретаций критерия). Рассмотренный 
вопрос производности (вторичности) амбивалентности интерпретаций цены по 
отношению к амбивалентности эластичности позволяет показать, что шкала цен 
не только амбивалентна, но само явление обратного выявления интерпретаций 
порождает явление невосстановимости интерпретаций, а такая 
невосстановимость интерпретаций порождает парадоксальную ситуацию в 
алгебре интерпретаций.  
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Будь-яка сучасна організація в процесі свого розвитку спирається на 
суворий контроль над фінансовою діяльністю, тісний контакт між окремими 
підрозділами компанії та високу швидкість прийняття ефективних рішень. Для 
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виключення впливу людського фактора, стандартизації взаємодії між окремими 
напрямами діяльності та, як наслідок, зниження ризику виникнення помилок 
сьогодні використовують різні інформаційні системи. 

Проаналізувавши бізнес-процеси в сфері торгівлі, можна зробити висновок, 
що при виборі програмного продукту потрібен особливий підхід – ця галузь має 
велику кількість специфічних особливостей, які необхідно враховувати при 
автоматизації. Останні роки, які ознаменувалися стрімким зростанням торгових 
мереж, привели до усвідомлення об’єктивної необхідності та реальної, 
підтвердженої практикою, вигоди від повної автоматизації бізнес-процесів. 

Специфікою сучасної торговельної компанії є широка номенклатура товарів, 
які надходять від різних постачальників. При цьому облік кожного виду товарів 
має свої нюанси. У цих умовах потрібні не тільки акуратність і точність, а й 
висока швидкість роботи з інформаційним потоком і швидке прийняття рішень, 
що неможливо забезпечити тільки за рахунок людського ресурсу. 

Результатом управління товарним й інформаційним потоками в ручному 
режимі є недостатні оперативність, повнота та достовірність отримання даних. 
Як наслідок, – прийняття невірних або запізнілих управлінських рішень, 
неможливість передбачити та моделювати ситуації, низька ефективність 
менеджменту в цілому. 

Проаналізувавши всі проблеми й особливості автоматизації обліково-
аналітичного забезпечення підприємства, підприємці в більшості вибирають 
програму «1С: Підприємство», яка на сьогодні є одним з найбільш важливих 
бізнес-інструментів. 

Система програм «1С: Підприємство» включає платформу та прикладні 
рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності організацій і 
приватних осіб. Сама платформа не є програмним продуктом для використання 
кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним з багатьох 
прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на цій платформі. Такий підхід 
дозволяє автоматизувати різні види діяльності, використовуючи єдину 
технологічну платформу [1]. 

У кожному програмному продукті поєднується використання стандартних 
рішень і максимальне врахування специфіки завдання конкретної галузі або 
роду діяльності підприємства. Сама платформа використовується розробниками 
для створення конкретних прикладних рішень з вбудованою мовою 
програмування та бібліотекою об’єктів, що описують різні бізнес-процеси. 

Гнучкість платформи дозволяє застосовувати «1С: Підприємство» в різних 
сферах [1]: 

1) автоматизації виробничих і торгових підприємств; 
2) бюджетних і фінансових організацій тощо; 
3) підтримки оперативного управління підприємством;  
4) автоматизації організаційної та господарської діяльності;  
5) розрахунку заробітної плати й управління персоналом та інших сферах. 
Особливо варто відзначити переваги предметно-орієнтованого середовища 

на етапі підтримки системи. Наявність стандартизованої моделі дозволяє з 
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істотно меншими витратами розвивати функціональність і включати в роботу 
нових фахівців.  

Особливістю «1С: Підприємство» є адаптація бази даних під конкретні 
потреби користувача, що робить це програмне забезпечення універсальним при 
веденні бізнесу. Воно дозволяє здійснювати операції з продажу товарів і послуг, 
вести облік складських операції, контролювати заборгованість по дебіторській 
заборгованості, здійснювати бухгалтерський облік. Воно здатне за допомогою 
аналізу та моніторингу відображати популярні товари і послуги, що 
реалізуються; створювати номенклатуру товарів і послуг, які необхідно 
замовити у постачальників; якщо дозволяє синхронізація баз даних з 
постачальниками – здійснювати моніторинг цін і відображати найбільш вигідні 
пропозиції від постачальників. 

Отже, програма «1С Підприємство» за допомогою своїх гнучких 
можливостей вдосконалює операції з обліку й аналізу, що дозволяє більш 
швидко та вірно прийняти управлінське рішення. Тому її можна 
використовувати для автоматизації процесів обліку й аналізу на підприємстві. 

Список використаних джерел: 
1. Офіційний сайт «1С: Підприємство 8». URL: https://www.1cbit.ua/ 
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Одним з основних факторів переходу управління обліково-аналітичними 

системами на новий технологічний рівень є впровадження когнітивно-
інформаційних засад на основі використання елементів систем штучного 
інтелекту. Використання та дотримання при функціонуванні 
системообразуючих принципів є одним із основних завдань такої 
трансформації. 

Система управління обліково-аналітичною системою, яка використовує 
когнітивно-інформаційні засади що орієнтована на споживачів інформації і 
сформована за системообразуючими принципами повинна бути функціонально 
надійна, надавати своєчасно інформаційні продукти та інформаційну підтримку, 
забезпечити повноту функціональних запитів споживачів та бути економічно 
ефективною[2]. 
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При здійсненні процесу формування когнітивно-інформаційних засад 
управління обліково-аналітичною системою необхідне проведеннянаступних 
заходів: 

– дослідження наявних та потенціальних інформаційних потреб суб’єкта 
господарювання; 

– мвизначення структури управління; 
– вибір і організація когнітивно-інформаційних технологій розробки та 

підтримки управлінських рішень; 
– розробка основної і допоміжних когнітивно-інформаційних моделей 

функціонування суб’єкта господарювання. 
– формувати адаптивну обліково-аналітичну систему на визначених 

когнітивно-інформаційних засадах управління.  
За своїм змістом та функціональним спрямування системообразуючі 

принципи на підставі яких формуються когнітивно-інформаційні засади 
управління обліково-аналітичними системами поділяються на універсальні та 
спеціальні [1, 2]. 

Спеціальні принципи використовуються для визначення методології 
когнітивних технологій для створення та функціонування обліково-аналітичних 
систем, а саме: систему управління розглядають як елемент системи штучного 
інтелекту; розділяють систему на функціональні складові; забезпечують 
сумісність та адаптивність системних складових; організовують та підтримують 
єдину методологію обліково-аналітичних процесів, процедур та результатів; 
забезпечують типізацію та стандартизацію [3]. 

Універсальні принципи забезпечують адаптивність та методологічний підхід 
розробки будь-якої системи. До таких принципів відноситься комплексність, 
системність, послідовність, ефективність розвиток, неперервність, 
нормативність, науковість та інші [5]. 

Виходячи із специфіки формування когнітивно-інформаційні засад 
управління обліково-аналітичними системами виникає необхідність 
використання наступних системообразуючих принципів [4]. 

– принцип свободи, передбачає необхідність забезпечення свободи розвитку 
системи; 

– принцип системної декомпозиції, передбачає розмежування контролю 
процесів різними рівнями управління; 

– принцип фільтрації системної, передбачає виділення корисної інформації 
про стан системи; 

– принцип управлінської ієрархії, передбачає сепарацію інформації 
відповідно до вимог рівнів управління; 

– принцип управлінської комунікації, передбачає побудову та 
удосконалення комунікацій між системними компонентами; 

– принцип формування нових задач, які виникають у умовах невизначеності 
ринкового середовища [5]; 

– принцип системних модулів, що передбачає поділ системи на 
функціональні модулі; 
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– принцип еволюційності, який передбачає формування і накопичення нових 
системних знань; 

– принцип етапності, що забезпечує послідовність у формуванні обліково-
аналітичної системи; 

– принцип економічної ефективності управління системою; 
– принцип системності, відповідно до якого забезпечується когнітивно-

інформаційна цілісність обліково-аналітичної системи та встановлюється 
протокол її взаємодії з іншими системами; 

– принцип системної відкритості, який забезпечує поповнення та оновлення 
елементів і функціоналу системи; 

– принцип системної гнучкості, що забезпечує реагування системи на 
виклики ринкового середовища; 

– принцип сумісності, який забезпечує сумісність та взаємодію обліково-
аналітичної системи з іншими системами і механізмами економічного суб’єкта; 

– принцип забезпечення інформації від будь-якого типу втручання; 
– принцип єдиних стандартів, що забезпечує ефективність та зниження 

вартості використання бази знань у типових ринкових ситуаціях; 
– принцип надійності, який забезпечує стабільну роботи обліково-

аналітичної системи у будь-яких ринкових умовах. 
Таким чином використання вказаних системообразуючих принципів при 

формування когнітивно-інформаційних засад управління обліково-аналітичною 
системою дозволить успішно функціонувати в умовах ринкової невизначеності 
та успішно інтегрувати в навий технологічний рівень економіки знань. 
 
Список використаних джерел: 
1. Автоматизированные системы. Основные положения: системности, развития 

(открытости), совмещения, стандартизации (унификации) и эффективности: 
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2001. 400 с. 
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УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

В умовах функціонування новітнього українського суспільства розбудова 
правової, демократичної, суспільно-орієнтованої держави та ґрунтовне 
реформування економіки супроводжуються певними кризовими явищами, 
спадами і соціальними конфліктами. Питання побудови державної податкової 
політики та всіх її складових є вкрай актуальним.  

Податкова політика України розвивається як невід’ємна частина державного 
управління країною, механізми якого модернізуються в контексті, насамперед, 
європейських стандартів. Результатом таких перетворень має бути не механічне 
запозичення європейського та міжнародного досвіду, а формування комплексної 
та узгодженої з національними інтересами України фіскальної політики нового 
типу [1]. Вплив державного управління на розвиток податкової політики 
передбачає також розв’язання проблеми, пов’язаної з ефективним 
функціонуванням механізму державного управління податковим боргом, як 
складової системи публічних фінансів. 

Правильно обрана податкова політика здатна підвищити 
конкурентоспроможність країни на міжнародному рівні шляхом покращання 
власної бізнес-привабливості як держави з кращим інвестиційним кліматом, 
потенційними робочими місцями, високою заробітної платою тощо. При 
прийнятті рішень підприємцями щодо розвитку бізнесу у тій чи іншій країни 
має значення множина різних факторів («наявність ефективного державного 
управління, чесної судової системи, системи гарантій права власності, 
доступність різних джерел фінансових ресурсів, ступінь розвитку фондового 
ринку тощо» [2]), саме оподаткування є найбільш вагомим елементом при 
прийнятті рішення щодо ведення бізнесу в країні. Тому політична воля в частині 
формування її структури є визначальним чинником успіху функціонування 
податкової системи. 

Умови оподаткування вконтексті аналізу податкової політики країни  є дуже 
мінливими, на які безпосередньо впливають чисельні зміни податкового 
законодавства. Загалом, це має вплив на функціонування бізнесу та його 
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розвиток, в цьому проявляється також регуляторний потенціал податкової 
політики країни. 

Які відомо, податкову систему, через яку здійснюється регулювання 
соціально-економічного розвитку, перерозподіл доходів та інше, формує 
податкова політика уряду. Оскільки податкова політика є інструментом 
регулювання національної економіки, її конкурентоспроможність забезпечує 
зміцнення конкурентних переваг суб’єктів господарювання, а виникнення 
податкового боргу платників податків значною мірою впливає на податкові 
надходження як основну складову доходів бюджету країни та залежать від 
результативності роботи органів ДПС у цьому напрямку. 

Згідно з п. 14.1.175., ст. 14 Податкового кодексу України, податковий борг 
– це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних 
санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у 
встановлений цим кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого 
грошового зобов’язання [3].  

Згідно даних Державної податкової служби України можна помітити 
тенденцію зростання податкового боргу у 2019 році що є негативним явищем 
для економіки країни в цілому (табл. 1). 

Спостерігаємо з даних табл. 1, що кількість розстрочок платникам податків 
податкового боргу у грудні 2019 р. зросло до 344 од. у порівнянні з січнем 2019 
р., що складало лише 3 од., що також відображено і в сумах розстрочки 
податкового боргу за цей же період – 70,5 млн. грн. проти 3,5 млн. грн. 
Ефективність цих розстрочок неможливо оцінити, оскільки невідома частка 
таких платників у сумах списаної безнадійної заборгованості, які сягають 4249,4 
млн. грн., а це майже 4 % від загальної суми податкового боргу. 

Безпосередньо управління податковим боргом платників податків 
здійснюється за рахунок впровадження інституту податкових керуючих. 
З метою надання платникам податків допомоги у погашенні податкового боргу 
та реалізації відповідних повноважень, керівник органу ДПС призначає такому 
платнику податків із числа працівників державної податкової інспекції 
податкового керуючого.  

Функції з погашення податкового боргу покладаються на податкового 
керуючого, який призначається з посадових осіб структурного підрозділу 
погашення боргу органу ДФС, відповідно до Порядку призначення та 
звільнення, також функції та повноваження податкового керуючого, 
затвердженого Наказом (вже не існуючого) Міністерства доходів і зборів від 
10.10.2013 № 578 (далі – Наказ 578) [4].  
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Відповідно до законодавства, податковий керуючий направляє боржнику 
податкову вимогу, здійснює опис майна платника податків, що має податковий 
борг, у податкову заставу, здійснює перевірку стану збереження майна, яке 
перебуває у податковій заставі, забезпечує підготовку відповідних матеріалів до 
суду щодо стягнення податкового боргу тощо, тобто здійснює управлінський 
вплив на платіжну поведінку боржника з метою погашення податкового боргу. 

На нашу думку, дії податкового керуючого з моменту виникнення 
податкового боргу до повного його погашеннямають включати[5, с. 95]: 

1) винесення постанов про відкриття провадження по стягненню 
податкової заборгованості перед бюджетами; 

2) накладення арешту на майно та рахунки платника, за рішенням 
керівника органу ДФС, без відповідного звернення до суду; 

3) надання податковій вимозі статусу виконавчого документа, що підлягає 
обов’язковому виконанню (на прикладі виконавчого листа, що видає суд); 

4) взаємодія з іншими контролюючими органами держави щодо пошуку 
майна боржників з відповідним їх обтяженням (МВС, Мін’юст і т.д.); 

5) звернення в банківські та інші кредитно-фінансові установи, що 
обслуговують такого боржника, щодо надання інформації про стан та рух 
коштів, з відповідним їх стягненням у рахунок погашення боргу (крім 
обмежень, згідно із законодавством). 

Максимальне закріплення сукупності дій щодо погашення податкового 
боргу, в особі податкового керуючого, є беззаперечним шляхом покращення 
адміністрування податків та зборів у розрізі погашення боргу, оскільки 
нинішня модель є малоефективною та не забезпечує якісне відпрацювання дій 
податкового керуючого, що пов’язані з процедурою боротьби з існуванням 
податкового боргу. 

Як свідчить практика управління податковим боргом в Україні, загрози 
зовнішнього середовища є набагато вищимивід внутрішнього. В той же час 
найбільший вплив серед загроз мають такі чинники, як воєнний конфлікт та 
АТО, постійні зміни нормативних актів та правового поля, жорстка форма 
податкової політики в сфері реалізації адміністративно-контрольних заходів, 
зростання обсягів тіньового сектора, зростання бюджетного боргу, низький 
рівень податкової свідомості та податкової культури населення, негативне 
ставлення, недовіра суспільства до влади та оподаткування, затримка 
впровадження технологій електронного оподаткування та ресурсів сервісного 
обслуговування, потреба у системному перегляді критеріїв оцінки ступеня 
податкових ризиків, що змінюються під дією внутрішніх та зовнішніх факторів, 
наявність достовірної та комплексної інформації про суб’єктів оподаткування. 

Перелічені фактори не лише становлять загрозу для розвитку вітчизняної 
податкової системи,а й мають суттєвий негативний вплив на стабільне 
функціонування податкової політики. Саме тому при розробці стратегії 
реформування та розвитку податкової політики доцільно звернути увагу на ці 
чинники та вжити заходів для мінімізації податкового боргу та його впливу на 
управління ним. 
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
ЩОДО ЇЇ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ 

 
Наявність дебіторської заборгованості на підприємстві – це нормальна 

ознака його фінансово-господарської діяльності. Однак, кожен суб’єкт 
господарювання зацікавлений в оптимізації її обсягу. Це зумовлено тим, що 
скорочення дебіторської заборгованості є резервом зниження потреби 
підприємства в обігових коштах та прискорення швидкості їх обігу. Для будь-
якого підприємства дебіторська заборгованість має важливе значення, тому що 
за своїм змістом вона є інструментом кредитування дебітора за отримані ним 
товари, надані роботи чи послуги на безвідсотковій основі. Розмір дебіторської 
заборгованості залежить від обсягу продажів, умов розрахунку з покупцями 
(передоплати, наступної оплати), періоду відстрочки платежу, платіжної 
дисципліни покупців, організації контролю за станом дебіторської роботи і 
претензійної роботи на підприємстві.  

В економічно розвинутих країнах заходу нормальним вважається доля 
дебіторської заборгованості в активах підприємства біля 20 %. Про такі 
показники на підприємствах України можна лише мріяти. Як свідчать 
статистичні дані, фактичний розмір дебіторської заборгованості на більшості 
вітчизняних підприємств далеко перевищує 50 %. Зрозуміло, що на фоні 
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наявного зростання загальної суми дебіторської заборгованості підприємств у 
країні, ситуація критична. 

Мета даної роботивизначити основні проблеми виникнення та напрямки 
мінімізації дебіторської заборгованості в структурі балансу підприємства на 
основі вивчення теоретичних аспектів обраної проблематики. 

Причинами збільшення статей дебіторської заборгованості можуть бути: – 
необачна кредитна політика підприємства щодо покупців; – 
неплатоспроможність або банкрутство деяких споживачів; – занадто високі 
темпи нарощування обсягу продажів; – труднощі в реалізації продукції. 
Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, якщо це 
відбувається за рахунок скорочення періоду її погашення. Якщо ж дебіторська 
заборгованість зменшується у зв’язку зі зменшенням відвантаження продукції, 
то це свідчить про зниження ділової активності підприємства. Зростання 
дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно, а зниження – 
позитивно. 

Згідно з ПCБО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову 
та поточну. При цьому враховуються два критерії: строк погашення та зв’язок з 
нормальним операційним циклом [1].  

Однією з основних причин виникнення проблеми неплатежів є те, що 
суб’єкти господарювання насамперед вирішують питання пов’язані із 
забезпеченням власної діяльності і лише згодом виконують фінансові 
зобов’язання перед своїми партнерами. Договірні зобов’язання між 
контрагентами не забезпечуються ніякою майновою відповідальністю, тому 
вони можуть ухилятися від виконання домовленостей. Вирішення даної 
проблеми залежить від удосконалення обліку взаєморозрахунків вцілому. 

Розглядаючи питання дебіторської заборгованості, слід ознайомитися з 
таким методом розрахунків з покупцями, що широко використовується в 
країнах з розвиненою ринковою економікою, як метод надання знижок за умов 
дострокової оплати. Відомо, що за умов інфляції будь-яка відстрочка платежу 
призводить до того, що підприємство-виробник реально одержує лише частину 
вартості реалізованої продукції. Тому підприємству інколи вигідніше зробити 
знижку на реалізований товар за умови швидкої оплати рахунка (наприклад, у 
десятиденний строк), ніж втратити більшу суму в результаті інфляції.  

Напрямки мінімізації дебіторської заборгованості: 
– визначення рівня ризику несплати дебіторами своїх рахунків, поглиблений 

аналіз їх платоспроможності, фінансового стану, встановлення певних 
стандартів їх оцінки та ведення картотеки боржників; 

– збільшення числа споживачів, що зменшить ризик несплати значним 
одним чи кількома покупцями, визначення кількості потенційних дебіторів; 

– вчасне визначення заборгованості, яка є сумнівною; 
– своєчасне оформлення та надання розрахункових документів; 
– здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною службою; 
– припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної 

дисципліни; 
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– систематичне здійснення інвентаризації заборгованості. 
Серед основних недоліків існуючої системи обліку дебіторської 

заборгованості можна визначити наступні:  
1) відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів 

дебіторської заборгованості у загальній їх структурі; 
2) необхідність змін у будові регістрів як аналітичного, так і синтетичного 

обліку дебіторської заборгованості. Сьогодні облік дебіторської та 
кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі – журналі №3. Однак, 
на думку багатьох фахівців, це зовсім різні об’єкти бухгалтерського обліку, які 
лише частково пов’язані між собою, відповідно і обліковувати їх потрібно в 
різних регістрах; 

3) потребують вирішення проблеми відображення в обліку довгострокової 
дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи та послуги; 

4) недостатньо вивчені питання обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на 
їх покриття; 

5) особливої уваги потребує порядок списання простроченої дебіторської 
заборгованості, оскільки це відіграє важливу роль при формуванні фінансових 
результатів діяльності підприємства [2]. 

З метою удосконалення обліку дебіторської заборгованості доцільно:  
– використовувати метод нарахування резерву сумнівних боргів на підставі 

класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по строкам 
непогашення (до 3-х місяців, до 6-и місяців, до 12-и місяців); 

– запозичуючи досвід інших країн, потрібно використовувати метод надання 
знижок за дострокову оплату товарів, робіт та послуг покупцями та 
замовниками; 

– проводити інвентаризацію дебіторської заборгованості підприємств в кінці 
кожного звітного періоду і на її основі розраховувати резерв сумнівних боргів 
на наступний період;  

– оцінювати фінансовий стан та платоспроможність потенційних дебіторів 
для зменшення ризиків; 

– збільшувати кількість покупців і замовників підприємств для зменшення 
масштабів ризику несплати боргів; 

– встановити певні ліміти розміру заборгованості як в цілому по 
підприємству, так і на кожного дебітора окремо; 

– внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», в яких чітко були 
б розмежовані поняття довгострокової та короткострокової дебіторської 
заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних рахунках бухгалтерського 
обліку, що не відзначено у вищезазначеному стандарті. Разом із тим слід 
вказати, що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а 
довгострокова – необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ 

ПРАКТИЦІ 
 

Будь-яке підприємство намагається оптимізувати результати своєї 
господарської діяльності. Як правило, основним результатом діяльності 
господарюючого суб’єкту є отримання прибутку у короткостроковій 
перспективі та збільшення вартості компанії у довгострокову перспективу. Для 
досягненнях зазначених цілей використовуються різні методи управління, в 
тому числі слід відзначити доцільність застосування методичних підходів, 
дозволених законодавством в межах організації облікових процедур на 
підприємстві.  Зокрема, оцінка виробничих запасів різними методами дозволяє 
як збільшити, так і зменшити прибуток підприємства, залежно від зміни цін на 
них. Основи та методи організації бухгалтерського обліку у вітчизняній 
практиці визначені в Законі України про «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [1]. Відповідно П(С)БО 9 «Запаси», 
підприємства, які керуються національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку змушені здійснювати один з вказаних в методів оцінки 
запасів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;  
середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження 
запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу.  

Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці продукції 
застосовують для списання запасів, що не замінюються. Даний метод 
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використовується при списанні запасів, що відпущені на виконання 
індивідуальних замовлень. Цей метод забезпечує точне співпадіння вартості 
реалізованих запасів з їх реальною вартістю. Також при застосуванні цього 
методу вартість реалізованих запасів обліковується за їх фактичною балансовою 
вартістю [2]. Метод оцінки запасів за середньозваженою собівартістю визначає 
єдину реалізаційну вартість цілої існуючої партії запасів, яка, у свою чергу, 
обчислюється діленням сумарної кількості запасів, що існують на підприємстві, 
на їх загальну кількість (при застосуванні даного методу запаси обираються 
одного типу) [3]. Основою методу оцінки запасів ФІФО є поступова плинність 
запасів відповідно до їх надходження. Тобто перші запаси, що надійшли, 
повинні першими реалізуватися [4, с. 154]. Метод ФІФО є найбільш поширеним 
методом оцінки запасів, оскільки він є найбільш практичним та простим у  
систематичному застосуванні. При використанні цього методу не допускаються 
цінові маніпулювання даними у бік завищення чи зниження вартості 
реалізованих запасів, отриманого прибутку тощо [2]. Метод нормативних затрат 
базується на встановлені витратних норм на продукцію, що буде вироблятися. 
Витрати встановлені підприємством мають ураховувати нормальний 
(стандартний) рівень використання ресурсів та засобів виробництва [3]. Даний 
метод є ефективним у застосуванні, якщо результати оцінки за ним 
відповідатимуть приблизному рівню собівартості продукції. Слід зазначити, що 
даний метод є доречним до застосування великими підприємствами, де 
недоцільно організовувати аналітичний облік у розрізі окремих видів 
виробничих запасів. Метод оцінки за цінами продажу заснований на врахуванні 
середнього відсотку націнки товарів при їх реалізації. Даний метод 
застосовують підприємства, які займаються роздрібною торгівлею. Собівартість 
товарів, що реалізовані визначають як різниця між ціною реалізації та 
торгівельною націнкою. Доцільність застосування даного методу у роздрібній 
торгівлі, на нашу думку, не викликає сумнівів, оскільки організація детального 
аналітичного обліку та облікових процедур задля можливості використання 
інших методів оцінки вибуття виробничих запасів, є економічно недоцільною. 

Огляд літературних джерел [2, 4, 5, 6] та аналіз аналітичної інформації 
дозволяють дійти висновку, що методи ідентифікованої собівартості та оцінки 
запасів за середньозваженою собівартістю  ефективно використовувати при 
застосуванні комп’ютерних технологій для обліку, за допомогою яких можна 
зчитувати штрихові та маркувальні коди. Це можливо при застосуванні 
інструментів четвертої промислової революції Індустрія 4.0 на підприємстві. 
Дані методи слід використовувати при наявності неоднорідних запасів. Метод 
ФІФО ефективно використовувати в компаніях, що залучають запаси з 
мінливою вартістю, або при нестабільній економічній ситуації. Даний метод 
також потребує організації облікових процедур з використанням програмних 
засобів при серійному та масовому виробництві. Метод нормативних затрат 
ефективно використовувати при випуску однорідної продукції в великих 
масштабах. Метод оцінки за цінами продажу вигідно використовувати 
компаніям, що займаються рітейлом, тощо.  
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В іноземній практиці застосовуються як вище перелічені методи оцінки 
вибуття запасів, так і ті, що не застосовуються в вітчизняній практиці. Перелік 
цих методів вибірково поданий у табл. 1 

Таблиця 1 
Методи оцінки вибуття запасів прийняті в міжнародній практиці 

 Країна Методи оцінки запасів 
  ФІФО ЛІФО СВ1 ЧВ2 Інші методи списання 

запасів 
1 Україна + Відмінено + - Метод ідентифікованої 

собівартості, ціни 
продажу 

2  Росія + Відмінено + - Метод собівартості 
кожної одиниці 

3 Греція + + + - Метод базового запасу 
готових виробів 

4 Іспанія + + + - - 
5 Італія + + + - - 
6 Люксембург + + + + Фактичні витрати 
7 Нідерланди + + + - Метод базового запасу 

готових і незавершених 
робіт 

8 Німеччина + + + + - 
9 Португалія + + + - Стандартна і 

спеціальна (ринкова) 
ціна базового запасу 

10 США + + + - Роздрібний метод 
11 Франція + + + + - 
12 Швейцарія + + + - - 
13 Швеція + - - + Метод відсотку від 

виконання, метод 
завершення контракту 

Джерело: [5]. 
 
Аналізуючи дані подані в табл. 1, можна побачити, що найбільш 

поширеними методами, для здійснення обліку запасів є методи ФІФО та 
середньої вартості. Метод ЛІФО на сьогодні є заборонений до використання, 
відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності.  

Аналіз літературних джерел показав, що у Португалії запаси оцінюються за 
наступною методологією: обліковою ціною продукту рахується реалізаційна за 

                                                
1 Метод середньозваженої вартості. 
2 Метод чистої вартості. 
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винятком зазначеної (іноді встановленої) норми прибутку. Доволі часто цей 
метод використовують підприємства оптової торгівлі. Іспанські  компанії 
оцінюють запаси за загальною фіксованою ставкою. Така оцінка застосовується 
тоді, якщо запаси періодично оновлюються, без кардинальних змін їх структури 
та вартості. Водночас, швейцарські компанії мають змогу оцінювати запаси на 
основі фактичних поточних витрат. Особливостями італійської оцінки вибуття 
запасів є облік продукції по факту його виконання. Тобто для довгострокових 
контрактів незавершені вироби обліковуються або після завершення контракту, 
або за відсотковим виконанням робіт. Методи ФІФО та базового запасу 
заборонено використовувати у Великобританії. Незавершені проекти за 
довгостроковими контрактами обліковуються за методами «частки виконання», 
«завершення контракту». Компанії у США, використовуючи метод ЛІФО, в 
обліковій звітності обов’язково змушені визначати суму поточної 
відтворювальної вартості (вартості руху) запасів, а також вплив на результати 
діяльності зменшення партії запасів. 

Таким чином, наявність різноманітних методів оцінки вибуття виробничих 
запасів дозволяє обрати підприємству той, який відповідає обраній стратегії 
формування доходів та витрат. Зокрема, при зростанні цій на виробничі запаси, 
метод ФІФО дозволяє максимізувати отримувані прибутки, а метод ЛІФО, 
навпаки, їх мінімізує. Відповідно, якщо підприємство прагне підвищити свою 
інвестиційну привабливість, йому доречно застосовувати метод ФІФО у 
порівнянні з іншими альтернативними методами обліку вибуття запасів. 
Водночас, вважаємо необхідним здійснювати виважений вибір методу оцінки 
вибуття запасів, оскільки, відповідно до принципів бухгалтерського обліку, 
підприємство має застосовувати обраний метод тривалий час, якщо не виникне 
непередбачених ситуацій або впливу інших зовнішніх чинників. 
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ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ  
ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЦІЛЕЙ 

 
Вітчизняні підприємства мусять функціонувати та мати позитивні 

результати діяльності в досить складних умовах: політична нестабільність, 
високий рівень інфляції, наявність економічної кризи, нестабільність 
податкового законодавства, висока конкуренція на ринках збуту, і, відповідно, 
значний рівень ризику втрати прибутку [1]. 

Саме прибуток виступає основним показником діяльності виробничого 
підприємства, спонукає підприємство здійснювати нововведення, що стимулює 
інвестиції, загальний випуск продукції і зайнятість, на формування та 
управління якого впливають як зовнішні так і внутрішні фактори (рис. 1) [2].  

Окрім несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища, значна 
частина підприємств характеризується недосконалістю, або навіть відсутністю 
чіткої системи управління процесом формування прибутку, що не дозволяє 
вирішувати проблеми виживання, забезпечення фінансової стабільності та 
підвищення рівня прибутковості у перспективі [1]. 

Мета управління прибутковістю підприємства зумовлює необхідність 
пошуку шляхів найбільш ефективного його формування та оптимального 
розподілу, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємства, 
підвищення ефективності поточної діяльності та діяльності в перспективі, а 
також зростання ринкової вартості бізнесу [1]. 

Управління процесом формування прибутковості підприємства є залежним 
від ряду чинників, які умовно можна розділити на зовнішні та внутрішні. 
Зовнішні фактори не залежать від аспектів функціонування підприємства, а 
підприємство, з свого боку, не може впливати на їх виникнення, проте докладає 
всі зусилля для вчасного реагування на їх вплив та можливості його 
нівелювання. До них відносяться: рівень економічного розвитку держави, 
динаміка ВВП, рівень інфляції, діюча податкова система та інші [1]. 

Внутрішні фактори безпосередньо залежать від діяльності підприємства, до 
них належить: рівень кваліфікації працівників та менеджерів, маркетингова та 
цінова політика, обсяг випуску, якість, собівартість та конкурентоспроможність 
продукції. Врахування внутрішніх і зовнішніх чинників дозволить суб’єктам 
господарювання суттєво зменшувати їх негативний вплив, покращити процес 
формування прибутку і підвищити свою конкурентоспроможність в ринковому 
середовищі [1]. 
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Рис. 1. Фактори формування та управління прибутком підприємства [2, 3] 

 
Пропозиціями щодо формування та управління прибутку підприємства  

вважаємо наступні: 
а) управління дебіторської заборгованістю: удосконалення кредитної 

політики підприємства; формування та покращення принципів кредитної 
політики; розроблення процедури інкасації дебіторської заборгованості; 
застосування відомих форм рефінансування дебіторської заборгованості; 

б) збільшення рентабельності з метою забезпечення платоспроможності 
підприємства реалізується шляхом нарощування обсягу виробництва і реалізації 
продукції. Наприклад, максимальне завантаження виробничого устаткування [1]; 
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в) скорочення виробничих витрат і витрат на реалізацію продукцію 
здійснюється за рахунок зниження змінних витрат шляхом ведення переговорів 
з постачальниками сировини, матеріалів на предмет зменшення загальної 
вартості постачання на основі введення системи знижок на оплату. Скорочення 
постійних витрат можливе у період кризи і проводиться через згортання 
маркетингових програм, дослідницьких розробок і, відповідно, скорочуються 
адміністративні витрати. Підвищення цін також дозволить збільшити 
рентабельність проте, слід врахувати рівень платоспроможності, попит на 
продукцію, тобто відносну еластичність попиту на продукцію за ціною [1]; 

г) реалізації основних засобів, нематеріальних активів й іншого майна 
підприємства. Якщо раніше операції, пов’язані з вибуттям основних фондів, не 
робили помітного впливу на фінансові результати, то тепер, коли підприємства 
можуть розпоряджатися своїм майном, є сенс звільнитися від зайвого та 
невстановленого устаткування, попередньо проаналізувавши, що вигідніше – 
продати його чи здати в оренду. Прибуток від реалізації нематеріальних активів 
обчислюється, як різниця продажної ціни та витрат, пов’язаних зі створенням чи 
купівлею нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх доведення до 
стану, у якому вони спроможні приносити дохід [4]. 

Таким чином, політика управління використанням прибутку підприємством 
повинна бути спрямована на забезпечення інтересів власників та працівників, 
формування необхідних обсягів інвестиційних ресурсів, забезпечування сталого 
розвитку підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ 

ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Витрати підприємства незалежно від галузі діяльності, форми власності та 
інших факторів набувають особливо важливого, ключового значення, оскільки 
від цього залежить прибутковість підприємства та перспективи подальшого 
розвитку. Уміння фахівців економічної служби підприємства використовувати 
інформаційне забезпечення в умовах глобалізації економіки відіграє значну 
роль, особливо для власників і управлінського персоналу підприємств, 
зважаючи на те, що вони, здійснюючи підприємницьку діяльність при 
обмеженості ресурсів, прагнуть до отримання максимальної величини прибутку. 

Вагомий внесок у дослідження системи інформаційного забезпечення 
аналізу витрат зробили такі науковці, як О. Бородкін, Ф. Бутинець, С. Голов, 
З. Гуцайлюк, З. Задорожний, В. Дерій, Я. Крупка, М. Кружельний, 
А. Кузьмінський, Є. Мних, Л. Нападовська, В. Панасюк, В. Сопко, А.Турило, 
М. Чумаченко та ін. Враховуючи значні досягнення названих науковців, окремі 
питання інформаційного забезпечення аналізу витрат основної діяльності 
підприємств потребують подальших досліджень. 

Інформацію про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 
визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», 
відповідно до якого під витратами розуміють зменшення економічних вигод 
внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 
внесків власників) [1]. 

Головною складовою усієї господарської діяльності підприємства є 
операційна діяльність, тобто операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією 
продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення 
підприємства і забезпечують основну частку його доходу [2]. 

Основною метою аналізу витрат підприємства є оцінка їх рівня, виявлення 
можливостей раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, їх вплив на фінансові результати, обґрунтування управлінських рішень 
щодо подальшої оптимізації витрат, здійснення ефективного управління ними.  

Для належного управління витратами необхідно мати щодо них повну, 
достовірну та оперативну інформацію. Значну частину економічної інформації 
отримують через систему обліку [3, с. 40].  

Важливу роль у діяльності підприємств відіграють інформаційне 
забезпечення, інформаційні відносини, інформаційна діяльність, які потребують 
регулювання на законодавчому рівні, використання, поширення та зберігання 

                                                
* Науковий керівник – Мельничук І.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та 
аудиту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. 
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інформації, прав громадян на інформацію, доступу до інформації, її охорони, 
захисту окремих громадян та суспільства від неправдивої інформації. 

Основним джерелом інформації для аналізу витрат операційної діяльності є 
фінансова звітність, зокрема форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід)». В процесі оцінки фінансової звітності суб’єктів 
господарювання реалізується принцип дедукції: рух від загального до 
часткового, що дає можливість відтворити історичну і логічну послідовність 
здійснених на підприємстві господарських операцій та оцінити міру їхнього 
впливу на ефективність господарювання. 

З метою аналізу вищезазначених витрат слід застосовувати, крім фінансової 
звітності, й інші дані бухгалтерського обліку: первинні документи, рахунки 
бухгалтерського обліку, регістри обліку, а також і не облікову інформацію. 

Джерела інформації для проведення аналізу витрат розглянуті у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Інформаційне забезпечення аналізу витрат операційної діяльності 
підприємств 

№ 
з/п Група інформації Джерела інформації 

1. Первинні 
документи 

Акти-вимоги, акти на списання палива, енергії, 
акти – вимоги на заміну (внутрішнє переміщення) 
матеріалів, лімітно-забірні картки, матеріальні 
звіти, акти виконаних робіт, наряди, табелі обліку 
використання робочого часу та розрахунку 
заробітної плати, посвідчення про відрядження, 
звіти про використання коштів виданих на 
відрядження або у під звіт, довідки бухгалтерії, 
розрахунки бухгалтерії, накладні, рахунки. 

2. Рахунки 
бухгалтерського 

обліку 

23 «Виробництво», 80 «Матеріали», 81 «Витрати на 
оплату праці», 83 «Амортизація», 84 «Інші 
операційні витрати», 90 «Собівартість реалізації», 
91«Загальновиробничі витрати», 92 
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 
94 «Інші витрати операційної діяльності» 

3. Облікові регістри Журнал 5, 5А, Головна книга, аналіз рахунків 23, 
90, 91, 92, 93 

4. Фінансова 
звітність, 
статистична 
звітність 

ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»,                        
ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Сукупний 
дохід)», ф. № 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності» 

5. Інші джерела Результати аналізу витрат основної діяльності за 
попередні роки;  аудиторські звіти, матеріали 
ревізій та обстежень. 

Джерело: сформовано автором за [4]. 
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Жоден із розглянутих видів інформації окремо від інших не може бути 
базою для прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом 
підприємства, а використовується комплексно. 

Звичайно, яким би не було інформаційне забезпечення, воно має відповідати 
певним вимогам: відповідність інформації потребам користувачів; забезпечення 
мінімальним, але достатнім обсягом інформації для прийняття виважених 
управлінських рішень; забезпечення оперативного реагування на відхилення; 
достовірність інформації; вірогідність, своєчасність, об’єктивність інформації; 
регулярність інформації для простеження динаміки; багатоваріантність 
інформації для розгляду альтернативних рішень; результативність інформації, 
яка полягає у зіставленні результатів із витратами; комплексність та наочність 
інформації; інформація з погляду облікових і заданих позицій повинна мати 
єдині одиниці вимірювання; інформація повинна мати певного користувача і 
максимально задовольняти його потреби [2].  

Таким чином, можна зробити висновок, що цінність інформаційного 
забезпечення – це комплексний показник її якості, міри для задоволення потреб 
аналізу господарської діяльності і, на його підставі, системи управління 
підприємством. Будь-яке управління передбачає об’єднання видів 
інформаційно-аналітичного забезпечення, виходячи зі змістової характеристики 
цілей управління. 
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF CORPORATE INCOME 
TAX CALCULATIONS 

 
In today’s environment, enterprises are faced with the problem of improving the 

efficiency of managing existing resource support. The solution to this problem will 
contribute to the formation of prerequisites for the successful implementation of 
industrial and economic activities. One of the components of the management 
mechanism is the accounting and analytical system, which is designed to form 
adequate information support for the justification, development, adoption, and 
implementation of decisions aimed at improving the rationality of the use of material, 
labor, and financial resources. The process of accounting and analytical support 
includes the following set of actions: 1) collection, registration, accumulation of 
information; 2) generalization of information; 3) analytical processing of accounting 
information [1]. 

The effectiveness of the management of production and business processes at the 
enterprise correlates with the level of organization of the analytical process at the 
enterprise and the qualitative characteristics of the initial management information. 
Full, adequate and reliable information about the economic activities of the enterprise, 
the intensity, and efficiency of the use of resource support are the data based on which 
strategies should be justified and management decisions should be made. The role of 
such an information generator for management needs is performed by accounting and 
the economic analysis of the enterprise. 

Accounting, in particular, plays an important role in the formation of reliable 
information about the tax system of a particular enterprise or state as a whole. The 
balance of the state tax system is one of the determining factors of its economic 
growth and business development. The tax system of Ukraine is a combination of 
taxes, fees and other obligatory payments and contributions, which are expenses from 
the point of view of the enterprise. Thus, tax payments are objects of planning, 
management, and control, although their size is determined by the state. 

Tax calculations are the main forming element of the economic potential of the 
enterprise based on the system of state regulation. It is tax payments that are an essential 
and influential tool in regulating the economic relations of the state and business entities. 
The rational organization of accounting of corporate income tax and the correct reflection 
of income and expenses are of great importance both for meeting the needs of enterprise 
management and for harmonizing relations with tax authorities [5]. 

The main problems of accounting of tax calculations are the following: the 
preparation of modern accountants does not always meet the requirements of practice; 
significant impact of external economic environment on accounting processes; 
incomplete coordination of accounting and tax legislation; the complexity of the 
mechanism of calculations, payment of taxes and reporting, which requires a 
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significant investment of time; duplication of information in tax reporting; blocking 
tax invoices; the complexity of the procedure for registering adjustment calculations. 

For a long time, Ukrainian enterprises spent a significant part of their working and 
non-working hours preparing and submitting reports and paying taxes (Fig. 1). Over 
the past three years, the situation has improved significantly and now the average 
company spends 37 hours preparing and presenting reports, compared to 112 hours in 
2010. 

 
Fig. 1. Corporate income tax preparation time (hours) in Ukraine, 2004–2018 

Source: prepared and calculated according to the data given in [2]. 
 
Compared to many other countries, the situation of Ukraine in terms of the 

described indicators is not the worst (Fig. 2). While in some countries it takes fewer 
hours to prepare and pay taxes, in many others this indicator is much higher. 

 
Fig. 2. Comparison of corporate income tax preparation time (hours) in 2018 

Source: prepared and calculated according to the data given in [2]. 
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An essential condition for improving the position of Ukraine in this rating is the 
further simplification of corporate tax accounting and related reporting forms. 

Moreover, at the next stage of improving the current state of accounting of 
corporate income tax calculations in Ukraine, it is necessary to focus on the 
automation of tax reports, the preparation of which takes more time and attention 
compared to financial and statistical reporting forms. Thus, according to the Tax Code 
of Ukraine, taxpayers can use the automated system “Single window for submitting 
electronic reports” using the Internet and electronic digital signature to present tax 
reports at no cost [4]. Automation of accounting at all stages has many benefits that 
increase the effectiveness of the analysis and control of tax information (Fig. 3). 

 

Increased accuracy of tax 
calculations 

   Increased employee 
engagement 

     
Less rework    Cost reduction 

  Benefits   
Error avoidance    Tax transparency 

     
Optimized tax processes    Decreased time to comply 

     
Improved job satisfaction    Better access to data 

 

Fig. 3. Benefits of automating accounting of corporate income tax calculations 
Source: prepared and calculated according to the data given in [3]. 

 
Consequently, the relevance of automation of tax accounting and the formation of 

tax reporting in the context of improving the efficiency of the analytical and control 
functions of both taxpayers and regulatory authorities is extremely high. Optimization 
of tax reporting will provide a significant reduction in the time spent to prepare and 
pay taxes, as a result, it will lead to an increase in the level of labor productivity and 
will provide improved control over the accounting of tax payments. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ 

 
Облік заробітної плати – одна з найважливіших і складних ділянок роботи, 

що займає одне з центральних місць у всій системі обліку в будь-якій установі, 
оскільки потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна 
чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників.  

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати 
працівникам» виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає 
суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками [1]. 

Згідно із Законом України «Про оплату праці» заробітна плата – винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [2]. 

У зв’язку зі змінами законодавства з оплати праці зростає актуальність 
питань покращення організації розрахунків з оплати праці на підприємстві та 
визначення заходів щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення, у 
тому числі із застосуванням сучасних інформаційних систем.Забезпечення 
високого рівня продуктивності праці та ефективності діяльності персоналу 
підприємства значною мірою залежить від належної системи автоматизації 
розрахунків з оплати праці. 

Напрямом успішного вирішення завдань бухгалтерського обліку оплати 
праці є використання різних комп’ютерних програм для автоматизації обліку. 
Впровадження автоматизованої системи обробки облікової інформації 
дозволить не тільки скоротити час розрахунків і обліку оплати праці, а й 
дозволить із найменшими затратами у визначенні терміни одержати 
інформацію, що необхідна для управління підприємством. Автоматизація 
облікового, аналітичного та контрольного процесу підвищує оперативність та 
точність облікової інформації, зменшує кількість ручних операцій, не допускає 
можливість помилок, які могли б виникнути під час ручного розрахунку цим 
самим забезпечуючи правильність нарахування заробітної плати працівникам 
підприємства та нарахування обов’язкових платежів до фондів та бюджету. При 
цьому суттєво підвищується ефективність роботи бухгалтера, зокрема засоби 
автоматизації бухгалтерського обліку дозволяють швидко нараховувати 
заробітну плату, відпускні, лікарняні, створюють відповідні бази даних для 
створення звітів та інших документів.  
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Серед основних програмних продуктів представлених на вітчизняному 
ринку виділяють програми автоматизації: система «ISpro: Управління 
персоналом» (попередня назва БЕСТ), «Парус – заробітна плата» та «1С: 
Зарплата і Управління Персоналом для України», «Нова бухгалтерія» з модулем 
«Зарплата», «Галактика: Управління персоналом» та інші. 

Серед розробників програмного забезпечення в галузі обліку заробітної 
плати лідируючі позиції займає система «ISpro:Управління персоналом». 
Основними її конкурентними перевагами є: 

– можливість організації централізованого обліку на підприємствах із 
складною організаційною структурою; 

– завдяки детальному протоколу – роз'яснення розрахунку заробітної плати 
користувач легко може перевірити вихідні дані, порядок розрахунку і 
розрахункові формули, які були використані для кожного нарахування або 
утримання; 

– існуюча система оповіщень своєчасно нагадає про майбутні або минулі 
події, які можуть вплинути в т.ч. і на нарахування зарплати; 

– повна підтримка законодавства. Розробник забезпечує регулярний випуск 
оновлення програми, які в повній мірі відповідають дійсним законодавчим 
нормам України в області обліку кадрів, праці і заробітної плати; 

– засоби інтеграції з іншими обліковими системами. Існуючі в системі 
інструменти експорту та імпорту даних з інших облікових систем дозволять 
перенести всі дані, необхідні для початку роботи з IS-pro, а також вести обмін 
даними в процесі роботи. Можливий експорт документів в систему 
електронного документообігу M.Е.DOC; 

– формування всіх необхідних регламентованих звітів: довідка "Форма 
1ДФ", щомісячна і щоквартальна 1-ПВ, відомості ЄСВ, форми 1-К, 2-К, 6-ПВ,  
інші форми. Можливий експорт звітів в систему електронного документообігу 
M.Е.DOC; 

– в системі існують всі звіти необхідні підприємству для внутрішнього 
використання. Користувачеві тільки необхідно вибрати, які з наявних у системі 
звітів (яких більше 3000) він буде використовувати; 

– в системі існують необхідні можливості для аналізу інформації: створення 
відповідних реєстрів, наприклад, реєстр про склад сім'ї, та використання діаграм 
і графіків для відображення інформації [3]. 

Підсистема Облік праці й заробітної плати забезпечує виконання таких 
функцій: 

– розрахунок різних видів нарахувань і утримань із заробітної плати та 
відрахувань до фондів;  

– можливість налаштування алгоритму користувача для розрахунку суми по 
виду оплати або нарахування до фонду; 

– ведення особових рахунків співробітників;  
– зберігання наказів по призначеннях і переміщеннях працівників; 
– зберігання архіву розрахункових листів працівників до 3-х років;  
– підтримка довільної кількості різних графіків роботи;  
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– ведення табельного обліку по днях або сумовано за місяць;  
– можливість автоматичного перерахунку сум видів оплати і нарахувань до 

фондів за закриті періоди в разі змін законодавства або виявлення помилок;  
– використання даних наказів при перерахунках закритих періодів;  
– підтримка обліку внутрішнього сумісництва;  
– підтримка обліку декількох систем оплати за один день;  
– можливість ведення позамовного обліку;  
– можливість обробки і зберігання первинних документів у вигляді пачок 

(папок);  
– обробка індивідуальних і бригадних нарядів;  
– формування платіжних відомостей. Взаємозв'язок з касою;  
– можливість виплати заробітної плати та аліментів через касу, банк, 

ощадбанк або через пошту; 
– можливість формування платіжних доручень на перерахування податків і 

внесків до бюджету і позабюджетні фонди при формуванні платіжних 
відомостей;  

– формування списків на перерахування. Взаємозв'язок з банком; 
– можливість формування проводок і передачі їх в підсистему Головна 

книга; 
– формування звітів за видами оплати, замовленнями, бухгалтерськими 

рахунками, нарахуваннях до фондів та ін. Звіти формуються по підприємству і 
по підрозділах; 

– можливість формування звітів за поточний період, за закриті періоди; 
– формування довідок і звітів з податку на доходи; 
– можливість експорту даних в систему M.E.Doc. для підготовки довідок про 

доходи на магнітному носії; 
– можливість підготовки даних для персоніфікованого обліку внесків до 

Пенсійного фонду (ЄСВ) [4]. 
Автоматизація обліку розрахунків із заробітної плати забезпечує виконання 

основних технологічних процедур опрацювання вхідних даних безпосередньо з 
участю і на робочому місці користувача, забезпечує здійснення основних 
інформаційних процедур з масивами даних та формування необхідних вихідних 
документів, їх тривале збереження, транспортування, захист від втрати, 
пошкодження і несанкціонованого втручання. Крім того, повністю перейти на 
електронний документообіг досить складно. Однак у вітчизняній практиці 
сформувалися технології, орієнтовані на створення змішаного паперово-
електронного обігу: паперові оригінали існують, однак, практично вся робота 
виконується з електронними файлами документів у межах відповідної 
автоматизованої системи.Комп’ютеризація обліку розрахунків за оплатою праці 
дозволить розв’язати проблему не тільки удосконалення форми бухгалтерського 
обліку, а й своєчасності погашення боргів, пов’язаних з виплатою заробітної 
плати. 
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ПРІОРИТЕТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах посилення глобалізаційних процесів та динамічності змін 

ринкового середовища зростає попит на достовірну інформацію про 
перспективи безперервної діяльності підприємства. Традиційний підхід до 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності не завжди відображає 
реальну картину результатів діяльності підприємства,існує різниця між 
балансовою та ринковою вартістю підприємства. Система бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності повинна ґрунтуватись на певних теоретичних 
засадах, концепціях, відповідати чітким правилам і принципам, забезпечувати 
інформаційні потреби управління та стейкхолдерів про поточний фінансовий 
стан підприємства, перспективи зростання, розвитку, очікувані наслідки від 
прийнятих рішень та можливості подальшого функціонування підприємства.  

Тому метою дослідження є визначення передумов та обґрунтування 
науково-методичних рекомендацій щодо дотримання принципу безперервності 
при формуванні системи бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності підприємств. 

Безперервність діяльності є одним з принципів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, який в Міжнародних стандартах фінансової звітності 
(МСФЗ) визначається як припущення, щодо безперервності окресленої періодом 
щонайменше 12 місяців з кінця звітного періоду [1]. Це означає, що звітність 
повинна складатися, виходячи з припущення безперервності діяльності, такий 
прогноз на майбутнє повинен розкриватися в поясненнях до звітності. Перелік 
подій або умов, які можуть обумовити значні сумніви при перевірці 
правильності допущення про безперервність діяльності на майбутнє наведено у 
Міжнародному стандарті аудиту 570 «Безперервність діяльності» (ISA 570 
Going Concern) [2]. Такими подіями є: негативні тенденції (повторювані 
операційні збитки, негативні грошові потоки і несприятливі фінансові 
показники) події організаційно-правового характеру (неповернення кредитів, 
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необхідність пошуку нових джерел фінансування, правові проблеми, втрата 
ліцензій або основних клієнтів і відсутність страхування або неповне 
страхування від ризику катастроф). 

Оскільки припущення безперервності діяльності є одним з основних 
принципів підготовки фінансової звітності, обов'язок керівництва підприємства 
полягає в тому, щоб оцінити здатність підприємства продовжувати свою 
безперервну діяльність. Оцінка принципу безперервності діяльності пов'язана з 
винесенням в конкретний момент часу професійного судження про факти 
господарської діяльності. Оцінюючи дотримання принципу безперервності 
діяльності, зовнішній і внутрішній аудит переслідують цілі, які істотно 
відрізняються. Метою зовнішнього аудиту дотримання принципу 
безперервності діяльності підприємства є висловлення думки з приводу 
застосування даного принципу на підприємстві в аудиторському висновку. 

Мета внутрішніх аудиторів при оцінці застосування принципу 
безперервності полягає в аналізі ситуацій і факторів, які впливають на здатність 
безперервної діяльності підприємства; виявленні причин виникнення цих 
обставин; формуванні висновків та розробці варіантів реальних можливостей 
поліпшення фінансового стану організації. Однією з основних завдань, що 
стоять перед внутрішніми аудиторами є розкриття перспективи подальшого 
функціонування підприємства. Припущення щодо ймовірності прогнозування 
майбутнього фінансового стану на підприємстві пов'язано з визначенням 
підходу до оцінки активів підприємства. У разі очікування припинення 
діяльності підприємства вартість його активів, зазвичай, виявляється значно 
нижче, ніж в разі нормального його функціонування, якщо є підстави 
припускати, що підприємство припинить своє існування, то слід змінити 
облікову політику. У разі банкрутства звітність повинна бути складена, 
виходячи з припущення, що всі активи будуть продані за ліквідаційною 
вартістю. 

Зміна в динаміці активів має співвідноситися зі зміною в динаміці 
зобов'язань. Виходячи з цього, для оцінки безперервності діяльності 
підприємства необхідно відслідкувати відтворювальний цикл капіталу за 
даними бухгалтерського обліку і звітності, об'єктами яких виступають активи і 
зобов'язання, результати фінансово-господарської діяльності – доходи і витрати, 
прибуток (внутрішнє джерело відтворення капіталу). При цьому важливе 
значення має достовірна оцінка активів і зобов'язань. Оцінку прояву принципу 
безперервності необхідно здійснювати у такій послідовності: 1) згрупувати 
активи з позицій ліквідності; 2) згрупувати зобов'язання за черговістю 
погашення; 3) перерахувати за справедливою вартістю активи і погашені 
зобов'язання; 4) оцінити зміну вартості активів і погашених зобов'язань. 

В зв’язку з тим, що співвідношення вартості активів і погашених 
зобов’язань залежить від наявності фінансових ресурсів необхідно аналізувати 
наступні варіанти розвитку ситуації щодо продовження безперервної діяльності 
підприємства (відтворення капіталу). 

1. Вартість активів і погашених зобов’язань приблизно однакова. 
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2. Реальна вартість активів більша від вартості зобов'язань, що вказує на 
достатність наявних ресурсів і можливість продовження діяльності безперервно. 

3. Недостатньо ресурсів для погашення зобов'язань, тобто зобов'язання 
більші, ніж активи. Проте, якщо складається позитивна динаміка зростання 
прибутку, яка є достатньою для погашення зобов'язань і, як наслідок, для 
продовження безперервної діяльності. 

4. Динаміка зростання активів не покриває динаміку зростання зобов'язань і 
неможливість компенсувати недостатність ресурсів за рахунок прибутку і 
продовжувати свою діяльність безперервно. Наявність від’ємної величини 
чистих активів (менше величини статутного капіталу) у підприємства буде 
свідчити про порушення принципу безперервності. Однак, якщо будуть 
прийняті рішення щодо збільшення чистих активів в майбутньому за рахунок 
переоцінки основних засобів, емісії акцій, то це буде підставою для судження 
щодо здатності продовжувати свою діяльність безперервно. 

В якості узагальнюючого індикатора безперервної діяльності підприємства 
пропонується використовувати показник економічно доданої вартості (EVA), за 
допомогою якого можна оцінити ефективність управління та зробити висновки 
про здатність підприємства функціонувати безперервно і виконувати свої 
зобов'язання в сучасному ринку.  

Дотримання принципу безперервності в бухгалтерському обліку сприятиме 
адекватній оцінці активів і зобов'язань організації; формуванню інформації, 
здатної задовольнити потреби користувачів щодо перспектив розвитку 
підприємства. 
 
Список використаних джерел: 
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності (версія перекладу українською 

мовою – 2011 рік), редакція станом на 12 березня 2013 р. URL: 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО 
БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ 

 
Бізнес-консалтинг як самостійний напрям почав розвиватися з кінця ХХ 

століття. Це обумовлено тим, що розподіл праці досяг такого рівня, за якого 
управління організацією перетворилося на окрему професію. Фірми залучають 
консультантів до виконання робіт, з якими не можуть впоратися власними 
силами. Іноді конкретні завдання переростають у величезні проекти, в реалізації 
яких беруть участь десятки і сотні консультантів.  

Фінансовий бізнес-консалтинг забезпечує клієнта спеціалізованим досвідом, 
поведінкою, професійними навичками або іншими ресурсами, які допоможуть 
йому в оптимізації фінансово-економічного стану підприємства (організації, 
установи), в рамках чинної нормативно-законодавчої бази. 

Класифікація способів консультування така: 
експертний: консультант відповідає на питання: що робити? («вийти на 

певний ринок», «встановити певні ціни», «внести в контракт певний пункт»); 
– процесний: спільна робота консультанта і клієнта. Консультант відповідає 

на питання «як?», а після цього разом з клієнтом – на питання «що потрібно 
робити?»; 

– навчальний: консультант не тільки відповідає на питання, як вирішити 
конкретну проблему, але на її прикладі стимулює бажання навчатися, розвиває 
творчий потенціал; 

– внутрішній: створюється власний консультаційний підрозділ фірми для 
інших підрозділів (доповнює зовнішнє консультування). 

Засоби маркетингу з консультування. Добре, коли клієнти самі приходять до 
консультантів. Але, щоб не залишитися без роботи, консультанти мають 
знаходити клієнтів і продавати їм послуги. Розглянемо основні засоби пошуку 
клієнтів: 

«Холодні» контакти, тобто візити, листи або телефонні розмови, коли 
консультант звертається до потенційного клієнта і намагається продати йому 
послугу. Це вважається найменш ефективним засобом маркетингу. 

«Холодні» візити (без попередньої домовленості) – найгірші. Менеджери не 
люблять, коли їх турбують незнайомці з невідомих причин. 

«Холодні» письмові контакти – кращий засіб. Мета таких контактів – не 
продавати послуги, а рекомендувати себе перспективним клієнтам, щоб 
підготувати підґрунтя для майбутнього контракту за два-три тижні. 
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«Холодні» телефонні розмови переслідують єдину мету – домовитися про 
побачення з клієнтом, для чого потрібно відповідати на всі запитання, що їх 
клієнт може задати перш ніж призначить зустріч. 

Ефективність «холодних» контактів можна підвищити, якщо правильно 
вибрати об’єкт, провести технічну підготовку, ретельно підготувати телефонну 
розмову, спробувати ввійти в контакт з потрібною особою. 

Консалтингові структури характеризуються такими рисами: 
– знання та інформація – їх головний та єдиний продукт; 
– досвід персоналу, що нагромаджується роками і десятиріччями під час 

роботи над конкретними проектами; 
– незалежність;  
– об’єктивність. 
Повної незалежності та об’єктивності бути не може. Але, наймаючи 

фахівців з консалтингу, підприємство розраховує на їхній професіоналізм та 
найкраще вирішення своєї проблеми. Для цього необхідні спеціалісти, 
незалежні від власника або менеджера, щоб надавали об’єктивні рекомендації. 
Таким незалежним спеціалістом і є професійний консультант. 

Фінансова незалежність означає, що консультант не пов’язує безпосередньо 
оплату своєї праці з фінансовими результатами дій клієнтів. Об’єктивність 
поради, яка надається стосовно поточного завдання, не повинна залежати від 
побудови майбутніх стосунків із клієнтом. 

Адміністративна незалежність означає, що консультант не підпорядкований 
клієнту і на нього не розповсюджуються адміністративні розпорядження 
клієнта. 

Політична незалежність виявляється у тому, що керівництво та 
співробітники організації-замовника не можуть неофіційно впливати на 
консультанта, використовуючи політичну владу або належність до політичної 
партії. 

Емоційна незалежність полягає в тому, що рішення консультанта не 
залежать від дружніх стосунків або інших почуттів, які можуть існувати або 
виникнути під час виконання завдання. 

Консалтинг в Україні. Сьогодні з розвитком ринкових відносин в Україні 
починає формуватися соціально-економічне замовлення на консалтинг. Однак 
треба ще докласти багато зусиль, щоб він став професійним, як у країнах з 
розвиненою ринковою економікою. В Україні достатньо фахівців у цій сфері, 
які нічим не поступаються західним консультантам. Але цим величезним 
інтелектуальним капіталом у державі не вміють скористатися належним чином. 

Із заглибленням економічної кризи в Україні активність деяких західних 
фірм або вщухає, або заморожується в надії на поліпшення кон’юнктури. 
В авангарді завоювання ринку Україні стоять консалтингові фірми Заходу, що 
активно підтримуються урядовими та міжурядовими структурами. Вони 
надають конкретну фінансову і технологічну допомогу перспективним 
підприємствам і галузям економіки. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

В условиях одновременных процессов глобализации и регионализации 
экономики, интеграционных процессов, необходимости выполнения задач по 
повышению финансового самообеспечения, усиления конкурентных 
преимуществ постановка проблем формирования и использования финансовых 
ресурсов предприятий является сама по себе недостаточной. Кроме того, 
принятие важнейших управленческих решений и построение финансового 
механизма на уровне предприятий  не может базироваться на простом подсчете 
объема финансовых ресурсов и не даст ожидаемых результатов. Поэтому 
основой финансов предприятий является финансовый потенциал.  

В последние годы в научный лексикон твердо вошло понятие «финансовый 
потенциал», однако его содержание до сих пор однозначно не определено. 

На основе результатов проведенного анализа литературных источников 
можно утверждать, что при определении сущности данной полиаспектной 
экономической категории авторы, с одной стороны, в той или другой степени 
признают ее основой ресурсы предприятия, а с другой – поставленные 
предприятием цели и средства, которые используются для их достижения. 
Большинство определений понятия «финансовый потенциал предприятия» 
имеют немного односторонний характер и признаются не точними (табл. 1). 

Таблица 1 
Трактовка сущности понятия «финансовый потенциал предприятия» 
Автор Трактовка 

1 2 
Быкова В. Г. 
[1] 

Финансовый потенциал – совокупность финансовых ресурсов, которые 
принимают участие в производственно-хозяйственной деятельности; 
он характеризируется возможностью их привлечения для 
финансирования будущей деятельности и определенных 
стратегических направлений развития предприятия 

Бланк И. А. 
[2] 

Финансовый потенциал – характеристика финансовой независимости 
предприятия, его финансовой стойкости и кредитоспособности 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

  
Давыденко Н. М.  
[3] 

Объем собственных, заемных и привлеченных финансовых 
ресурсов предприятия, которыми оно может распоряжаться для 
осуществления текущих и перспективных расходов 

Кирилова Л. И., 
Тодорова Д. Д. [4] 

Под финансовым потенциалом предприятия следует понимать 
совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 
элементов, которые предоставляют возможность для достижения 
запланированных финансовых результатов в текущем периоде и 
будущем 

Ковалев В.В. [5] Финансовый потенциал создает фундамент для трансформации 
имеющегося у предприятия ресурсного потенциала 
(технологического, материально-технического, трудового, 
управленческого) в конкретные результаты хозяйственной 
деятельности предприятия 

Маслыган А. А.  
[6] 

Финансовый потенциал производственного  предприятия – это 
формализированная модель системы финансового управления 
расширена на величину возможностей предприятия к 
целеустремленному финансовому развитию 

Мельник А.Г. [7] Финансовый потенциал – интеграл частичных потенциалов 
отдельных компонентов финансовых ресурсов предприятия – 
потенциала основных и оборотных фондов 

Миценко Н. Г., 
Мудрый М. Р. [8] 

Финансовый потенциал предприятия нужно рассматривать как 
систему отношений, которые возникают на предприятии по 
поводу достижения максимально возможного финансового 
результата при условии: возможности привлечения капитала в 
объеме, необходимом для реализации эффективных 
инвестиционных проектов; наличия собственного капитала, 
достаточного для выполнения условий ликвидности и 
финансовой стойкости, рентабельности вложенного капитала; 
наличия эффективной системы управления финансами, что 
обеспечивает прозрачность текущего и будущего финансового 
состояния предприятия 

Сытник Г. В. [9] Финансовый потенциал предприятия – это система имеющихся 
финансовых ресурсов и компетенций относительно их 
эффективной аккумуляции в необходимых объемах, 
распределения и создании конфигураций и пропорций, которые 
обеспечивают «стратегическое соответствие» предприятия и 
генерируют ценность для владельцев и других стейкхолдэров 

Стецюк П.А. [10] Финансовый потенциал – совокупность финансовых ресурсов, по 
поводу которых на предприятии возникают соответствующие 
организационно-экономические отношения, которые в конечном 
счете направлены на обеспечение его высокоэффективного и 
прибыльного функционирования 
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Авторы, считают, что финансовый потенциал предприятия – это совокупность 
собственных, привлеченных и заемных финансовых ресурсов предприятия для 
достижения стратегических и тактических организационных целей. 
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РИНОК АКЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Сучасна світова економіка характеризується рядом визначальних тенденцій, 

які детермінуватимуть її розвиток щонайменше у середньостроковій 
перспективі. Беззаперечно, що зараз найбільш потужним за формами прояву та 
наслідками процесом є глобалізація загалом та фінансова глобалізація – 
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зокрема. На сутнісних характеристиках останньої варто зупинитися більш 
детально (хоча, зустрічаються і наукові позиції, в яких підкреслюється, що 
глобалізація є настільки ємним та всеохоплюючим поняттям, що чітко 
охарактеризувати її практично неможливо). Все ж, більшість вчених вважають 
за потрібне аналізувати дефініцію «глобалізація» та її характеристики. 

Так, відомий вітчизняний фахівець З. Луцишин зазначає щодо фінансової 
глобалізації наступне: «… посилення взаємодії національних економік на базі 
сучасних інформаційних технологій і узгоджених принципів регулювання, 
створення гнучких ринків праці, товарів, капіталу, подолання низки 
диспропорцій, які спричинила економічна глобалізація» [1]. Як видно з такого 
підходу, фінансова глобалізація є прямим наслідком глобалізації економічної. 
Саме тенденції та процеси, що їй притаманні визначили і суттєві кількісні та 
якісні зміни на рівні фінансових відносин. В той же час, треба мати на увазі той 
факт, що якраз у фінансовому господарстві формуються численні особливості, 
які, в кінцевому підсумку, і визначають саму економічну глобалізацію. 
Виділений факт дає можливість стверджувати, що сучасна світова економіка в 
своїй першооснові є фінансовою економікою. Тому, на думку фахівців 
Міжнародного валютного фонду, глобалізація являє собою ступінь 
взаємозв’язку країн через взаємне трансграничне володіння фінансовими 
активами [2]. Загалом, абсолютна більшість учених розглядають фінансову 
глобалізацію через призму посилення зв’язків на рівні політичних, економічних, 
соціальних та культурних процесів, яка опосередковується за допомогою 
фінансових відносин «економічні блоки та союзи – національні держави – 
бізнес-одиниці – індивідууми». 

Які наслідки має економічна, а нею і фінансова глобалізація для 
функціонування сучасного ринку акцій? На наш погляд, в цьому контексті слід 
насамперед виділити наступні канали взаємозв’язку: 

1. Масштабне та слабко контрольоване зростання кількісних параметрів 
світового ринку акцій та його окремих національних сегментів. В першу чергу в 
цьому контексті аналізуються дані щодо невпинного зростання капіталізації 
світового ринку акцій. В тім, якщо ще кілька десятиліть тому цей процес 
розглядався безальтернативно як позитивний, то зараз він сприймається не так 
однозначно. Насамперед, його критики зауважують щодо волатильності 
сучасного ринку акцій, а також стосовно поглиблення «розвиву» між 
показниками біржового сегменту та реальною вартістю активів. Мова йде про 
формування «фінансових бульбашок», які час від часу виникають і загалом на 
рівні усього світового ринку акцій, і в окремих державах.  

2. Відбувається стимулювання розвитку інших сегментів світового 
фінансового ринку. Як зазначають науковці, ознакою фінансової глобалізації 
стала «… нова якість економічних зв’язків, яка дозволяє називати глобальну 
економіку принципово новим явищем, яке не мало аналогів в економічній 
історії. Таким самим новим явищем є глобальний фінансовий ринок» [3]. 
Очевидно, що базисом для розвитку сучасного фінансового ринку є якраз ринок 
корпоративних цінних паперів, насамперед – ринок акцій. Таке його 
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позиціювання визначене домінуванням корпоративної форми організації бізнесу 
у сучасній економічній архітектурі світу. Ключовою перевагою корпорацій у 
порівнянні з іншими формами підприємництва є саме доступ до ресурсів ринку 
капіталів, а з ним – і до ринку акцій. Відповідно, в стратегічній перспективі роль 
ринку акцій залишатиметься стабільно високою, оскільки немає передумов для 
втрати корпораціями своєї ринкової влади. З іншого боку, як і для самого ринку 
акцій, так і для інших сегментів фінансового ринку залишається відкритим 
питання про наслідки неконтрольованого зростання їх кількісних показників. 

3. «Розмивання» регуляторних можливостей держави та зниження  
ефективності наявних у неї інструментів нагляду за процесами на ринку акцій. 
З цього приводу погодимося з думкою відомого вітчизняного фахівця І. Лютого, 
який зазначає, що фінансова глобалізація «не лише сприяє прискоренню 
економічного розвитку, але й збільшує ризики міжнародних фінансових 
операцій, значно розширює сферу впливу локальних фінансових криз» [4]. 
Зазначений аспект розвитку ринку акцій напряму пов’язаний з однією із 
головних загроз фінансової глобалізації – невизначеною трансформацією ролі 
держави у сучасній економіці. Варто зауважити, що вже зараз капіталізація 
найбільших світових ТНК перевищує бюджети багатьох держав. 

4. Формування глобальних фінансових дисбалансів. Наведемо з цього 
приводу думку відомих вітчизняних фахівців: «За останніх 40 років світ став 
фінансово глобалізованим. Його фінансіалізували авангардні країни – 
глобалізатори на чолі із США. З’явилася та стала законом розвитку експлуатація 
національних капіталів із боку глобального» [5]. Внаслідок таких процесів 
країни-лідери отримують додаткові переваги, тоді як країни, що розвиваються, 
та країни з «перехідними» економіками – наражаються на додаткові ризики. 

Загалом можна зробити висновок, що процеси на світовому ринку акцій 
іманентні до тенденцій у глобальній економіці. Фінансова глобалізація з одного 
боку створила численні можливості для різних економічних агентів, з іншого – 
сформувала не менш численні ризики. Особливо яскраво це виявляється на 
прикладі таких держав, як Україна. Вітчизняний ринок акцій фактично 
представляє собою механізм задоволення економічних інтересів провідних 
фінансово-промислових груп. На цьому тлі зацікавленість інших бізнес-одиниць 
у його використанні стрімко падає. Лише за рахунок докорінної зміни 
пріоритетів економічних агентів можна добитися швидкого розвитку ринку 
акцій, його перетворення на справді дієвий механізм фінансування 
корпоративного сектору.  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 
ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 

 
Фінансова безпека підприємства відображає захищеність його діяльності від 

негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко 
усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не 
позначаються негативно на його діяльності. Зміст цього поняття містить у собі 
систему засобів, які забезпечують конкурентоспроможність і фінансову 
стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту 
працівників 

Для досягнення фінансової безпеки підприємство повинно забезпечити 
ефективне управління фінансовими результатами господарської діяльності та 
добиватися зменшення витрат. Нормативним документом, який забезпечує 
групування витрат за економічними елементами є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [1]. 

Витрати на виробництво продукції (робіт і послуг) формуються за центрами 
відповідальності та об'єктами обліку, планування, калькулювання собівартості 
продукції (робіт і послуг). Основні витрати пов'язані з безпосереднім 
виконанням технологічних операцій по виробництву продукції (робіт і послуг), 
а накладні – з управління та обслуговування діяльності підрозділу галузі або 
господарства в цілому. 

Витрати на виробництво продукції (робіт і послуг) в плануванні та обліку 
групуються за статтями, які господарство визначає самостійно, виділяючи в 
окремі статті змінні і постійні витрати [2]. Класифікація витрат за економічними 
елементами не дозволяє обчислювати собівартість окремих видів продукції і 
встановлювати обсяг витрат конкретних підрозділів підприємства. З цією метою 
застосовують класифікацію витрат за статтями калькуляції – в залежності від їх 
призначення і місця виникнення [3, с. 142]. 

Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт 
та послуг) встановлюється підприємством самостійно і залежить від питомої 
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ваги їх видів або груп витрат та від ступеня економічної однорідності витрат, які 
об'єднані в статті, специфіки підгалузі, характеру виробленої продукції, 
організації виробництва, різноманітності технологічних процесів, можливості 
прямого або обґрунтованого непрямого віднесення витрат на собівартість 
виробів [4]. 

Фінансова безпека – захищеність фінансових інтересів суб’єктів 
господарювання на усіх рівнях фінансових відносин. В сучасному економічному 
середовищі існує безліч загроз, які впливають на фінансові інтереси підприємства і 
які в довгостроковому періоді можуть негативно відобразитись на його фінансовій 
стійкості, платоспроможності та загальному фінансовому стані. 

Для попередження загроз фінансовій безпеці важливим є визначення 
множини завдань, які потребують першочергового вирішення, зокрема: 

– забезпечити й постійно підтримувати високий рівень кваліфікації 
працівників; 

– забезпечити розвиток техніко-технологічних можливостей та потужностей 
підприємства з метою досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності; 

– досягти високої ефективності менеджменту підприємства; 
– забезпечити фінансову стійкість та економічне зростання підприємства 
Заходи для підвищення ефективності фінансової безпеки: 
– створення відділу економічної безпеки та його імплементація в 

організаційну структуру управління підприємством; 
– виділення сектора економічної безпеки в межах юридичного відділу; 
– створення механізму оперативного реагування на загрози інформаційній 

безпеці та поширення негативної інформації; 
– підвищення ефективності управління безпекою; 
– підвищення економічної ефективності використання ресурсів 

підприємства; 
– створення передумов розвитку підприємства; 
– встановлення фізичного захисту та автоматизованих систем безпеки; 
– підвищення рівня мотивації персоналу в системі безпеки підприємства. 
Для успішного управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

необхідна ефективна система управління фінансами, яка здатна забезпечувати 
компроміс між інтересами розвитку підприємства, наявністю достатнього рівня 
грошових коштів і забезпеченням платоспроможності підприємства. У цьому 
випадку основними стратегічними цілями діяльності підприємства повинна 
бути: уникнення збитковості; максимізація прибутку; оптимізація структури 
капіталу і забезпечення фінансової стійкості підприємства; забезпечення 
інвестиційної привабливості підприємства; поліпшення конкурентних позицій 
підприємства на ринку. 

Точка беззбитковості – виручка від реалізації, при якій підприємство вже не 
має збитків, але ще не має прибутку, тобто виручка дорівнює собівартості. 
Розрахунок точки беззбитковості є важливим елементом аналізу фінансової 
безпеки підприємства, а різниця між фактично досягнутою виручкою та точкою 
беззбитковості характеризує запас фінансової безпеки (ЗФБ). 
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Для розрахунку точки беззбитковості визначимо постійні витрати (ПВ) та 
змінні витрати (ЗВ). На підприємстві ТОВ «АТБ-Маркет» до ПВ належать 
витрати на збут, адміністративні витрати та фінансові витрати. ЗВ відповідають 
собівартості реалізацованої продукції. 

Запас фінансової безпеки у 2018 році склав 1031725 тис. грн., що складає 
86% від виручки і означає, що виручка від реалізації може зменшитися на цю 
величину, допоки підприємство не досягне точки беззбитковості, після якої 
почне отримувати збитки.  

Мінімальна точка беззбитковості, яка характеризує мінімальний обсяг 
реалізації продукції, що забезпечує готівковий оборот на підприємстві, у 
звітному періоді становила 170691 тис.грн., а відносний запас фінансової 
безпеки (мінімальний) склав майже 90%, що означає, що виручка від реалізації 
може зменшитися на 90% поки підприємство не досягне мінімальної точки 
беззбитковості, після якої почне відчувати недостатність обігових коштів.  

 

 
Рис. 1. Динаміка виручки і точок беззбитковості ТОВ «АТБ-Маркет» 

(класичної, мінімальної, фінансової) за період 2017-2018 рр. 
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Фінансова точка беззбитковості забезпечує не тільки покриття усіх 
поточних витрат підприємства, а й забезпечує отримання мінімально 
необхідного обсягу прибутку, який відображає бажану доходність власного 
капіталу, вкладеного у підприємство. У 2018 році фінансова точка 
беззбитковості становила  7171250 тис. грн., а запас фінансової безпеки при 
цьому приймає від’ємні значення та складає -6089419 тис. грн.  Це означає, для 
забезпечення власників капіталу доходністю на рівні 12% річних менеджменту 
підприємства необхідно значно наростити виручку від реалізації та одночасно 
також намагатись знизити рівень точки беззбитковості за рахунок зміни 
структури собівартості, а саме – співвідношення змінних та постійних затрат.   

Графічне зображення рівня та динаміки виручки і усіх трьох точок 
беззбитковості ТОВ «АТБ-Маркет» за період 2017 – 2018 рр. представлено на 
рисунку 1. Масштаб зображення відобразив класичну та мінімальну точку 
беззбитковості майже на одному рівні. Фінансова точка беззбитковості значно 
перевищує їх рівень, а також є суттєво вищою за досягнутий підприємством 
обсяг виробництва і реалізації продукції. Хоча динаміка вказує на поступове 
зближення виручки і фінансової точки беззбитковості. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Своєчасне розроблення та впровадження заходів, спрямованих на зміцнення 
фінансового стану, підприємство може збільшити свій майновий потенціал, 
відновити платоспроможність та прибутковість. Запобігання розвитку 
негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за 
систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про 
поточний рівень фінансового стану та здатність підприємства до подальшого 
розвитку. Обґрунтування фінансових показників фінансових операцій, як і 
результативність багатьох господарських рішень, досягається у процесі фінансового 
планування та прогнозування. Фактично фінансове прогнозування має передувати 
плануванню і здійснювати оцінку численних варіантів (відповідно визначати 
можливості управління рухом фінансових ресурсів на макро- мікро-рівнях). 
За допомогою фінансового планування конкретизуються прогнози, визначаються 
конкретні шляхи, показники, взаємопов'язані завдання, послідовність їх реалізації, а 
також метсди, що сприяють досягненню обраної мети.  

Фінансове планування є важливою складовою підвищення ефективності 
управління фінансовим станом підприємств. Це процес розробки системи 
фінансових планів і планових (нормативних) показників із забезпечення 
розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами й підвищення 
ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді [1]. 

Показники фінансового плану підприємства визначають на основі: 
– оцінки платоспроможного попиту споживачів на основні види продукції 

підприємства на плановий рік, оптимізації номенклатури продукції; 
– визначення обсягів виробництва і реалізації продукції на плановий рік; 
– розроблених заходів щодо підвищення технічного, технологічного та 

організаційного рівня виробництва на підприємстві; 
– удосконалення організаційної структури підприємства; 
– удосконалення менеджменту персоналу на підприємстві; 

                                                
* Науковий керівник – Старко І.Є., к.е.н., доцент кафедри економіки та 
менеджменту, ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного 
університету будівництва і архітектури». 
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– визначення необхідності та обсягів проведення природоохоронних заходів 
на підприємстві; 

– оцінки основних показників фінансової та інвестиційної діяльності 
підприємства на плановий рік; 

– оцінки можливих ризиків діяльності підприємства, дії інших факторів ризику 
та розробки заходів, спрямованих на їх запобігання та усунення, включаючи 
створення резервних фондів, укладення договорів страхування тощо. 

Фінансове планування на підприємстві базується на використанні трьох 
основних його систем: 

1) перспективного планування фінансової діяльності підприємства; 
2) поточного планування фінансової діяльності підприємства; 
3) оперативного планування фінансової діяльності підприємства. 
Вихідним у фінансовому плануванні є аналіз використання фінансових 

ресурсів за минулий період. Даний метод − це не просто зіставлення звітних 
даних з плановими для виявлення відхилень, а спосіб, що дозвоялє визначити 
основні закономірності, тенденції в русі натуральних і вартісних показників, 
внутрішні резерви підприємства. Аналіз фінансових планів включає п’ять етапів 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Етапи аналізу фінансових планів 

 
Фінансове планування сприяє виявленню внутрішніх резервів для потреб 

підприємства. Це забезпечується тим, що, по-перше, воно виходить із 
необхідності найефективнішого використання виробничих потужностей нової 
техніки, передової технології виробництва, поліпшення якості продукції; по-

1. Проводять економічний аналіз всіх ресурсів підприємства за попередній 
плановий період. Результати аналізу використовують при складанні 

фінансових планів на майбутній період 

2. Визначають темпи зростання доходів і витрат за попередній плановий 
період для виявлення тенденцій щодо руху фінансових ресурсів 

3. Встановлюють розміри зміни фінансових і виробничих показників 
протягом інтервалу планування 

4. Перевіряють виконання основних статей плану для виявлення відхилення 
та їх причин 

5. Виявляють наявність матеріальних і фінансових ресурсів, стан активів на 
початок планового періоду для обґрунтування їх вихідного рівня в нових 

завданнях 
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друге, виконання планів з прибутку та обсягу інших фінансових ресурсів 
потребує дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів;  
по-третє обсяг фінансових ресурсів, який визначається при плануванні, не дає 
змоги підприємству або утруднює створювати надмірні запаси матеріальних 
ресурсів, робити позапланові капітальні вкладення. Таким чином, в процесі 
фінансового планування забезпечується необхідний попередній контроль за 
створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів [2]. 

З метою підвищення результативності діяльності підприємства та його 
стратегічного розвитку у перспективі, виникає потреба у розробці стратегії 
управління підприємством спрямованої на вдосконалення механізму 
формування та використання прибутку. Для максимізації прибутку 
підприємства необхідно, насамперед, виконати комплекс завдань щодо 
забезпечення зростання обсягів діяльності, ефективного управління витратами, 
підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, оптимізації 
складу та структури оборотних коштів, підвищення продуктивності праці та 
системи управління підприємства. Розподіл прибутку підприємства необхідно 
здійснювати відповідно до спеціально розробленої політики, формування якої є 
складною економічною задачею. Ця політика повинна відображати основні вимоги 
загальної фінансової стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення 
його ринкової вартості, формувати необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, 
забезпечувати матеріальні інтереси власників та працівників. При цьому у процесі 
формування політики розподілу прибутку необхідно враховувати дві протилежні 
мотивації власників підприємства – отримання високих поточних доходів або 
значне збільшення їх розмірів у перспективному періоді. 

Таким чином основними шляхами покращення цільової структури 
використання прибутку підприємства є: 

– визначення пріоритетного напряму використання прибутку – капіталізації 
коштів, що стане причиною до подальшого розвитку підприємства та 
покращення фінансових результатів діяльності підприємства; 

– оптимізація розміру коштів, спрямованих на фонд споживання, зокрема 
грошових коштів, спрямованих на матеріальне заохочення працівників, що 
сприятиме підвищенню продуктивності праці і, як наслідок, – розміру прибутку 
у майбутні періоди, а також соціального розвитку підприємства; 

– розрахунок оптимального розміру резервного фонду та скерування коштів 
на забезпечення його збільшення; 

– оптимізація коштів, що спрямовуються в цільові фонди та на інші цілі; 
– забезпечення умов діяльності підприємства за яких прибуток, який 

підлягає розподілу підприємства, не буде використовуватися для сплати 
підприємством штрафних санкцій; 

– складання детального плану використання та розподілу прибутку 
підприємства з визначеними датами та конкретним кошторисом; 

– проведення чіткого контролю за виконанням поставлених завдань у плані 
використання та розподілу прибутку; 

– проведення економічної роботи щодо аналізу динаміки та чинників 
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отриманих прибутків у базовому періоді, виявлення резервів, що сприятимуть 
максимізації прибутку, а також планування формування, розподілу та 
використання прибутку на наступні періоди [3]. 

Отже, фінансовий стан підприємства залежить від результатів його 
виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і 
фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на 
фінансовий стан підприємства. І навпаки, в результаті недовиконання плану з 
виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, 
зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок – погіршення фінансового 
стану підприємства і його платоспроможності. Стійкий фінансовий стан, у свою 
чергу, робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення 
потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як 
складова частина господарської діяльності направлена на забезпечення 
планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання 
розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і 
позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.  
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Проблема функціонування фінансової архітектури в сучасних умовах 

невизначеності посилюється недостатньою розробленість теоретичних основ і 
складною практикою її комплексного використання. Дослідження 
біхевіористичності фінансового розвитку як окремого напряму дозволяє 
побудувати модель економічної системи, що є основою для формування цілісної 
фінансової архітектури з внутрішньої структурою і параметрами. Розробка 
економічної моделі, яка базується на спіралі фінансового розвитку, сприяє 
найбільш повному опису характеристик еволюційної фінансової архітектури. 
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Формування базису еволюційної моделі цілісної фінансової архітектури дає 
підстави для застосування принципів математичного моделювання. 

Вибір методичних підходів до оцінки фінансової архітектури є 
нетривіальним завданням, розв’язання якого багато в чому залежить від 
характеру дослідження, доступних джерел інформації, суб’єктивних чинників 
тощо. Суттєве значення має концепція оцінки, яка визначає особливості 
застосовуваної методики, в тому числі базові припущення. До числа найбільш 
важливих аспектів, з нашої точки зору, необхідно віднести наступні: 

– об’єкт оцінки – чи слід розглядати фінансову архітектуру в широкому 
сенсі, оцінюючи стан за всіма структурними компонентами, або зосередити 
увагу на функціонуванні фінансових механізмів взаємодії між ними; 

– типологія фінансової архітектури з метою оцінки – чи потрібно 
враховувати специфіку окремих типів фінансової архітектури, і яка типологія в 
цьому відношенні найкращим чином відповідає специфіці існуючих оцінок; 

– характер застосовуваних показників – чи має відповідна методика 
обмежуватися кількісними параметрами функціонування фінансової 
архітектури або необхідно враховувати й відповідні якісні характеристики;  

– інтерпретація результатів оцінки – чи слід орієнтуватися на агреговані 
індикатори фінансового розвитку або проводити порівняння за окремими 
показниками.  

Зазначимо, що на сьогодні не існує загальноприйнятої методики оцінки 
фінансової архітектури економіки й всі започаткування з цього питання 
знаходяться на стадії становлення. До такого висновку доходимо на основі 
аналізу наукової літератури, що було нами представлено у попередніх 
дослідженнях [1-5].  

Основою для розробки системи оцінки фінансової архітектури можуть 
слугувати методики (системи, підходи) оцінки ефективності фінансових систем, 
інституційною матрицею яких й виступає  фінансова архітектура. При цьому, в 
системі таких оцінок, термін «фінансова система» використовується згідно двох 
підходів: 

– фінансова система може визначатися в широкому сенсі з урахуванням всіх 
суб’єктів фінансових відносин. Таким підходом, зокрема, керується 
Міжнародний Валютний Фонд, визначаючи фінансову систему як сукупність 
«інституційних одиниць і ринків, які взаємодіють між собою, зазвичай 
складним чином, з метою залучення коштів для інвестицій і забезпечення 
роботи механізмів фінансування комерційної діяльності, в тому числі платіжних 
систем» [6]; 

– альтернативний підхід передбачає, що сутність фінансової системи зводиться 
до фінансових механізмів та підтримуючої інфраструктури. Наприклад, в звітах 
Світового банку фінансова система розглядається як «система, що включає: 
а) фінансові інститути (банки, страхові компанії та інші небанківські фінансові 
інститути); б) фінансові ринки (ринки акцій, облігацій і похідних фінансових 
інструментів); в) фінансову інфраструктуру (в тому числі, наприклад, систему 
обміну кредитною інформацією, платіжно-розрахункової системи)» [7]. 
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Також, важливе питання, що стосується оцінки фінансових систем, 
пов’язано з їх типологією. В науковій літературі загальноприйняте, що 
фінансові системи, орієнтовані на фондові ринки, традиційно протиставляються 
фінансовим системам, орієнтованим на банки. Явні відмінності між даними 
типами проявляються як в архітектурі фінансових ринків і інститутів, так і у 
відносній значимості фінансових механізмів в економіці. До найбільш 
дискусійних питань в даному випадку відносяться переваги щодо 
довгострокового економічного зростання. Однак емпірично доведено, що 
жодний з типів відповідних абсолютних переваг не забезпечує [8]. 
Обґрунтування даного висновку пропонується в рамках концепції загального 
рівня фінансових послуг, що підкреслює визначальне значення ефективного 
функціонування національної фінансової системи в цілому, незалежно від 
переважної ролі тих чи інших фінансових механізмів. Зокрема, розрізняють 
розвинені фінансові системи, між якими спостерігаються суттєві якісні та 
кількісні відмінності, що, у свою чергу, відбивається на системі відповідних 
показників та їх групуванні. 

Розвинені системи в середньому випереджають країни, що розвиваються за 
рівнем фінансової глибини, забезпечують більш високий рівень фінансового 
проникнення, більш різноманітний перелік фінансових послуг, 
характеризуються більш якісною інфраструктурою тощо. На окрему увагу, в 
зв’язку з цим, заслуговують фінансові системи, що формуються (або системи із 
фінансовими ринками, що знаходяться на стадії формування), які, за деякими 
параметрами досить успішно витримують конкуренцію з розвиненими. 
Відзначимо, однак, що зміст термінів «фінансові системи, що формуються» і 
«фінансові ринки, які знаходяться на стадії формування» розуміється 
неоднозначно. В деяких випадках вони ототожнюються з будь-якими 
недостатньо розвиненими системами, але з метою розробки узагальненої 
системи оцінки, таке трактування представляється непродуктивним.  
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Одним із найбільш складних питань сучасного економічного розвитку в 

Україні є проблематика ефективності державного боргового менеджменту. 
Протягом останнього десятиліття тривала багато в чому непродумана стратегія 
накопичення державного боргу, яка поєднувалася з неефективним 
використанням ресурсів на тлі імітації багатьох реформ, перманентних 
економічних криз, волатильності економічного розвитку і т.п. Як наслідок, саме 
в найближчі роки Україні доведеться спрямувати колосальні ресурси на 
погашення боргів. Очевидно, що цей борговий тягар негативно впливає і 
впливатиме на публічні фінанси, формує додаткові ризики для економічного 
розвитку нашої держави, визначає додатковий зовнішній тиск на економіку та її 
агентів, насамкінець, ставить під сумнів суб’єктність України як самостійного 
економічного гравця на світовій арені. В таких умовах постає питання про 
пошук ефективних інструментів управління державним боргом, в тому числі – 
за рахунок результативного використання похідних фінансових інструментів. 

Зауважимо, що у сучасній фаховій літературі сутнісні питання управління 
державним боргом (державного боргового менеджменту), його ключових цілей 
та завдань представлене достатньо широко. Зокрема, в окремих роботах 
управління державним боргом розглядається як сукупність заходів, пов’язаних з 
підготовкою до випуску і розміщенням довгострокових боргових зобов’язань 
держави, операцій з обслуговування і рефінансування державного боргу, а 
також з регулювання ринку державних цінних паперів, надання кредитів і 
гарантій [1]. Зауважимо, що, на наш погляд, автори цього підходи, 
необґрунтовано обмежують боргову політику держави виключно 
довгостроковими зобов’язаннями. Таком, навряд чи можна погодитися з тим 
фактом, що управління державним боргом включає в себе регулювання ринку 
державних цінних паперів.  

Інші автори наводять таке визначення: «Управління державним боргом – 
комплекс заходів, що приймаються державою в особі її уповноважених органів 
щодо визначення місць і умов розміщення і погашення державних позик, а 
також забезпечення гармонізації інтересів позичальників, інвесторів і 
кредиторів [2]. Як бачимо, науковці акцентують на досить специфічній меті 
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управління державним боргом – гармонізації відносин між усіма учасниками 
відносин з приводу випуску, обігу та погашення державних фінансових 
інструментів. 

Наведемо позицію відомого у сфері державного боргового менеджменту 
фахівця Г. Кучер: «… система заходів уповноважених органів управління, 
пов’язана із залученням додаткових фінансових ресурсів у розпорядження 
держави та увідповіднення витрат з обслуговування державного боргу до її 
можливостей» [3]. Як бачимо, аналогічно до попередніх підходів, Г. Кучер 
розглядає управління державним боргом через призму діяльності відповідних 
уповноважених органів. Зауважимо, що саме такий підхід характерний для 
переважної більшості вітчизняних фахівців. Разом з тим, в якості цілі 
управління Г. Кучер виділяє пошук оптимального співвідношення між 
витратами на обслуговування державного боргу та можливостями держави.  

На сучасному етапі розвитку домінує концепція у відповідністю з якою цілі 
управління державним боргом визначені поточним станом публічних фінансів, 
завданнями економічної політики і можуть полягати у наступному. По-перше, 
мінімізація витрат, пов’язаних з функціонуванням державного боргу. Тобто, 
фактично мова йде про фіскальні пріоритети держави, адже в цьому випадку є 
можливість суттєво скоротити витрати бюджету на цю статтю. По-друге, 
держава, як позичальник, відмовляється від проведення дискреційної політики. 
По-третє, державна боргова політика розглядається як невід’ємний елемент 
стабілізаційної політики держави [4].  

Науковцями визначено і методи управління державним боргом. Найчастіше 
до них відносять: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін, відстрочення, 
анулювання позики. В тих чи інших варіаціях вчені розглядають саме такі 
підходи до управління державним боргом. Зростання обсягів запозичень (яке 
характерне як для економічно розвинених, так і для інших країн), посилення 
волатильності глобальних фінансів обумовлюють підвищену увагу фахівців до 
питання ризиків в державному борговому менеджменті. Як правило, це питання 
розглядається в двох контекстах. Насамперед, в частині ризиків, що виникають 
у держави як позичальника. Також аналізуються ризики, що визначають 
ймовірний деструктивний вплив неефективної боргової політики держави на 
економічні тенденції в економіці [5-6].  

Серед методів активного управління державним боргом та його ризиків на 
сьогодні важливе місце має зайняти використання похідних фінансових 
інструментів [7]. Саме такий підхід дає можливість вплинути на сформовані у 
учасників боргових відносин ризиків, хоча і передбачає збільшення частини 
витрат держави на участь у таких операціях. Однією із базових переваг 
використання похідних цінних паперів в управлінні державним боргом є 
відсутність потреби у оголошенні про зміну боргової політики держави, що 
часто є приводом для погіршення боргових рейтингів.  

Загалом, можна зробити висновок, що застосування похідних цінних паперів 
за певних передумов може мати надзвичайно позитивний вплив на державний 
борговий менеджмент.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Діяльність кожної підприємницької структури здійснюється в умовах 

варіативності протікання реальних соціально-економічних процесів. В момент 
прийняття рішень менеджерам невідомий достовірний результат, адже існує 
значна кількість факторів, які впливатимуть на його. Невизначеність може стати 
недосягненням бажаних результатів, зміна їх змісту чи кількісного вираження, 
розвиток небажаних подій [1] 

Для діяльності підприємницьких структур і для їх фінансово – економічної 
безпеки важливим процесом є ідентифікація ризиків, загроз та небезпек з метою 
їх попередження, мінімізації впливу або нейтралізації. 

Особливе місце посідають загрози невизначеності зовнішнього фінансово-
економічного середовища: негативна кон’юнктура економіки, зменшення 
купівельної спроможності населення, підвищення рівня інфляції, нестабільність 
господарського і податкового законодавства, нестабільність і нерозвинутість 
фінансового і валютного ринків, підвищення ставки банківського відсотка, 
посилення конкуренції в галузі, сезонні коливання попиту, посилення 
монополізму на ринку, політична і економічна нестабільність за регіонами 
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країни, політична нестабільність у регіоні місця розташування підприємства, 
зниження інвестиційної активності. 

Виходячи з практики здійснення управлінської діяльності в умовах 
невизначеності і ризику важливими є не тільки знання можливих наслідків 
будь-якого рішення, але й інформація про вірогідність їх настання. Концепція 
врахування фактора ризику в інвестиційних розрахунках полягає в об’єктивній 
оцінці його рівня з метою забезпечення формування необхідної дохідності 
інвестиційних операцій і розробки системи заходів, що мають мінімізувати його 
негативні фінансові наслідки для інвестиційної діяльності підприємства. 

Вірогідність виникнення непередбачених фінансових втрат (недотримання 
інвестиційних доходів і прибутку, втрати інвестованого капіталу тощо) при 
реалізації проектів в ситуації невизначеності умов інвестиційної діяльності є 
однією з характеристик рівнів інвестиційних ризиків. Як правило, в літературі з 
оцінки і відбору проектів ризики розглядаються як можливе розсіювання 
результатів відносно їх найбільш вірогідного середнього значення, під яким 
розуміється середньозважена величина із суми добутків можливих значень 
результатів на вірогідність настання таких результатів [2]. 

Найчастіше при оцінці ризиків проектів має місце розподіл вірогідностей за 
нормальним законом. Розподіл вірогідностей може бути представлений як у 
дискретній, так і у безперервній формі. 

З метою розширення діяльності агропромислового підприємства 
запропоновано розглянути два інвестиційних проекти: відкриття хлібзаводу, що 
буде випікати хлібо-булочні вироби з борошна власного виробництва та 
будівництво пташника (нявність власного комбікормового цеху дозволяє 
здешевити вартість вигодівлі птахів, наприклад, кур).  

Якщо вартість обладнання для хлібзаводу, будівництво пташника – це суми, 
на які вплинути майже не можливо, варіюватися буде кількість пташиних голів 
з метою виходу на однакову суму інвестицій за обома варіантами. Відповідно, 
якщо відкриття хлібзаводу або будівництво пташника будуть об’єктами 
інвестування, в роботі необхідно визначитися з ризиками, що виникають при 
впровадження проектів, оскільки на сьогодні майже будь-який бізнес діє в 
умовах невизначеності, особливо через зовсім непередбачувані зміни 
зовнішнього середовища. 

Основу оцінки рівня інвестиційного ризику становить група економіко- 
статистичних методів. Вихідною інформацією для виміру ризиків за названими 
методами є розподіл вірогідностей очікуваних результатів при реалізації 
інвестиційного проекту. Так, для першого інвестиційного проекту приймається, 
що оптимістичний варіант розвитку подій може наступити з вірогідністю 0,1, 
нейтральний – з вірогідністю 0,3, а песимістичний з вірогідністю 0,6. 

Тоді середній очікуваний чистий прибуток з урахуванням розподілу 
ймовірностей становитиме: 
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Середньоквадратичне відхилення результатів можна отримати за формулою: 
 
,                 (1) 

То ж середньоквадратичне відхилення по даному розподілу вірогідностей 
настання результатів за отриманими результатами: 

 

 
 
Таким чином, середньоквадратичне відхилення становитиме 16 944 348 

тис.грн. Ступінь коливання результатів впровадження інвестицій (стандартне 
відхилення) розраховується: 

 

 = 4 116 тис.грн. 

 
Отже стандартне відхилення становить 4 116 тис.грн./рік. Коефіцієнт 

варіації розраховується за формулою: 
 

 
 
Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більший розкид значень 

результатів відносно середнього очікуваного значення результату від інвестиції 
і тим більш ризикованим є проект. Тобто якщо стандартне відхилення становить 
4 116 тис.грн./рік, а коефіцієнт варіації на рівні 78,71%, це свідчить, що ризик 
отримання чистого прибутку на середньо очікуваному рівні є доволі високим. 

Другим інвестиційним проектом є будівництво пташника. Даний проект 
також буде розглядатися з урахуванням трьох варіантів розвитку подій, з 
відповідною вірогідністю: 

– нейтральний варіант з вірогідністю 0,6; 
– оптимістичний варіант з вірогідністю 0,3; 
– песимістичний варіант з вірогідністю 0,1. 
Тоді середній очікуваний чистий прибуток з урахуванням розподілу 

ймовірностей становитиме: 
 

 
 
То ж середньоквадратичне відхилення по даному розподілу вірогідностей 

настання результатів за отриманими результатами: 
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Таким чином, середньоквадратичне відхилення становитиме 1 414 288 

тис.грн. Ступінь коливання результатів впровадження інвестицій (стандартне 
відхилення) розраховується: 

 

 = 1 189 тис.грн. 

 
Отже стандартне відхилення становить 1 189 тис.грн/рік. Коефіцієнт варіації 

розраховується за формулою: 
 

 
 

Тобто якщо стандартне відхилення становить 1 189 тис. грн/рік, а коефіцієнт 
варіації на рівні 60,38%, це свідчить, що ризик отримання чистого прибутку на 
середньо очікуваному рівні є також доволі високим. 

Порівнюючи дані за цими інвестиційними проектами можна пересвідчитись, 
що розрахункові величини доходів за проектом, пов’язаним з відкриттям 
хлібзаводу коливаються в межах від 3 273 до 11 871 тис. грн при сумі 
очікуваних доходів у цілому – 5 230 тис. грн. По проекту, пов’язаному з 
будівництвом пташника сума середніх очікуваних доходів у цілому становить 
1970 тис. грн, однак їхні коливання здійснюються в діапазоні від 295 до 3 131 
тис. грн. Навіть таке просте зіставлення дозволяє зробити висновок про те, що 
ризик реалізації інвестиційного проекту «хлібзавод» є значно більшим, ніж 
проекту «пташник», де коливання розрахункового доходу є меншими. 

Більш наочне уявлення про рівень ризику дають результати розрахунку 
середньоквадратичного (стандартного) відхилення. Згідно з результатами 
розрахунків середньоквадратичне (стандартне) відхилення за інвестиційним 
проектом «будівництво пташника» становить 1 189, у той час як за 
інвестиційним проектом «відкриття хлібзаводу» – 4 116, що свідчить про 
більший рівень його ризику. 

То ж якщо підприємство дотримується консервативної інвестиційної 
політики, йому доцільно прийняти проект, пов’язаний із будівництвом 
пташника, де й доходи, й ризики будуть меншими за проект, пов’язаний із 
відкриттям хлібзаводу. А якщо керівництво дотримується агресивної 
інвестиційної політики – необхідно обирати хлібзавод. 
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

На сьогодні залучення зовнішніх джерел фінансування для українських 
підприємств перетворюється на дуже тривалий процес зі збиранням 
підтверджуючих документів та довідок, який не завжди закінчується бажаним 
результатом для власника підприємства. Позики на розвиток підприємства в 
Україні надають не тільки банки, а й кредитні спілки, лихварі, різні фінансові 
структури і міжнародні фінансові організації [1]. 

Одним з найпоширенішим способом залучити у підприємство зовнішні 
ресурси – взяти кредит у банківський установі. Але на сьогодні українські банки 
висувають певні вимоги до потенційних позичальників [2]. Він повинен мати 
чисту кредитну історію і мати всю необхідну фінансовою звітністю, його бізнес 
повинен успішно функціонувати протягом тривалого проміжку часу, а 
найголовніше – потрібно надати заставу. Банки надають перевагу у 
кредитуванні під депозити та ліквідну нерухомість. Банківські установи не 
кредитують підприємства в разі якщо заставою виступають земельні ділянки, 
основні фонди або обладнання.  

Середня ставка по кредитах для юридичних осіб в українських банках 
станом на грудень 2019 р становить від 18% до 27% річних в грн. Зазвичай 
комерційні банки надають річні кредити для поповнення оборотних коштів у 
вигляді овердрафту чи кредитної лінії [3]. У такому випадку сума банківського 
кредиту становить від 300 тис. грн до 1 млн грн. Для малих та середніх 
підприємств діють кредитні лінії з терміном фінансування до 3 років. В деяких 
випадках підприємствам надають кредит на більш тривалий термін, сумою від 1 
до 10 млн грн.  

Розглянемо 10 банківських установ України, які пропонують найкращі 
умови кредитування у гривні (сума 1 млн грн, термін - рік) в таблиці 1. 

Однак, в середньому українські банки відмовляють у кредиті кожному 
третьому суб’єкту господарювання. Велике значення для банківських установ 
має сфера діяльності підприємства та його репутація на ринку. Найбільша 
кількість кредитних програм діє для аграрного сектора. Сільськогосподарські 
виробники можуть отримати пільгову позику для купівлі агротехніки, добрив, 
насіння українського виробництва, а також мали можливість отримати 
компенсацію від держави [5]. Також банки активно кредитують підприємства 
роздрібної торгівлі і громадського харчування. Більшу частину від виданих 
кредитів отримують представники середнього бізнесу, на малий бізнес припадає 
незначна частка від загальної суми всіх кредитів. Стартапи, із-за високої 
ризикованості провалу проекту, майже не можуть отримати позикові кошти у 
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банківських установах. В такому випадку малому та мікро- бізнесу краще взяти 
кредит без займ як приватній особі на суму від 10 до 100 тисяч гривень. При без 
заставній позиці немає потреби в фінансовій звітності, а його щомісячний дохід 
дозволяв сплатити боргові зобов’язання перед банком. Але існує закономірність 
чим більш ризикованіша діяльність тим вищі ставки по кредиту, таким чином 
ставки можуть досягати до 50% річних [6]. 

Таблиця 1 
Найвигідніші кредитні програми 10 банків України при умові, що сума 

кредиту не перевищує 1 млн грн, а термін – рік 

Назва 
банківської 
установи 

Кредитна програма 

Річна 
процентна 
ставка по 
кредиту 

Ощадбанк «Відновлювальна кредитна лінія» 18,57% 
ПриватБанк «Невідновлювальна кредитна лінія» 19,0% 

Укргазбанк 
Спільні програми з Німецько-Українським 
фондом, а також програми, спрямовані на 
підтримку екологічних проєктів 

19,95% 

Укргазбанк 

«Невідновлювальна кредитна лінія», 
«Строковий кредит» та «Невідновлювальна 
кредитна лінія фінансової підтримки 
інвестиційних проєктів МСБ» 

20,35% 

UKRSIBBANK 
«Строковий кредит. Поповнення оборотних 
коштів» та «Строковий кредит. Придбання 
авто і обладнання» 

20,35% 

Укрексімбанк «Строковий кредит» і «Невідновлювальна 
кредитна лінія» 21,22% 

Credit Agricole «Невідновлювальна кредитна лінія» 21,85% 

Індустріалбанк «Відновлювана кредитна лінія» і 
«Строковий кредит» 22,11% 

Кредобанк «Невідновлювальна кредитна лінія» і 
«Строковий кредит інвестиційний кредит» 22,90% 

Альфа-Банк 
Україна 

«Строковий кредит» 23,66% 

 
Останнім часом в Україні все популярнішими стають сервіси 

мікрокредитування, іншими словами «гроші до зарплати». У цих організаціях 
можна швидко взяти в борг до 25 000 гривень без надання довідки про доходи 
та без застави. Середня ставка по таких позиках – 1,5% в день, а термін 
кредитування може становити 30-90 днів [1]. Однак, подібний варіант 
кредитування є дуже ризикованим. Іноді ставка по мікрокредиту може бути 
вище ніж раніше озвучена представниками таких компаній, а в разі 
прострочення кредиту, штрафи та відсотки по кредиту можуть перевищувати 
суми тіла кредиту [4]. Прострочення або невиплата мікрокредиту також мають 



27 грудня 2019 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Управління розвитком підприємств  

в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» 
 

84 

негативні наслідки для суб’єктів господарювання, такими як зіпсованою 
кредитною історією та втратою майна. Крім того деякі мікрокредитні організації 
України були помічені в застосуванні  в своїй діяльності шахрайських схем.  

В табл. 2 наведено основні мікрокредитні організації, які надають найбільшу 
суму позики. 

 
Таблиця 2 

Найбільші суми позики 10 мікрокредитних організацій України 
Назва 

мікрокредитної 
організації 

Процентна ставка 
Максимальна сума 

кредиту (в 
гривнях) 

Термін 
кредиту 

БізнесПозика Щотижневий платіж 
16 600 грн (тіло 
кредиту + відсотки) 

100 000 8 тижнів 

Microcredit 0,8% в день 25 000 1 місяць 
Loany 1% в день 25 000 1 рік 
Credit365 0,32% в день 20 000 1 місяць 
Е Гроші 1,5% в день 20 000 1 місяць 
Finhub 0,37% в день 20 000 1 рік 
SlonCredit 0,37% в день 20 000 1 рік 
Moneyveo Від 0,01% в день 15 000 1 місяць 
Бистрозайм 2% в день 15 000 1 місяць 
Pozichka 1,75% 15 000 1 місяць 

 
Для розвитку банківського кредитування та створення фінансової 

стабільності пропонуємо:  
– зробити банківські послуги більш якісними для покращення їх 

конкурентоспроможності;  
– встановити обмеження відсоткових ставок за кредитами в межах 

державних актів та контролювати його виконання;  
– з допомогою залучення додаткового акціонерного капіталу підвищити 

рівень банківського сектору;  
– удосконалити такі процедури в банківській сфері, як реорганізація, санація 

та ліквідація банку;  
– стимулювати комерційні банки до кредитування інноваційних проектів;  
– виокремити, що скорочення регулятивного капіталу банку на 20% та 

більше є критерієм проблемного банку;  
– збільшити капітальні ресурси державних банків, підвищити їх кількість та 

посилити їхню роль на фінансово-кредитному ринку в Україні.  
Отже, наведені заходи здатні сприяти оздоровленню національної економіки 

та підвищенню загального стану банківських установ. 
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ВИБІР КРИТЕРІЇВ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ліквідність балансу – це рівень покриття зобов’язань підприємства його 

активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення 
зобов’язань. Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за 
кожною групою активу і пасиву балансу. Баланси ліквідності за кілька періодів 
дають уявлення про тенденції зміни фінансового стану підприємства [1]. 

Аналіз балансу підприємства трубної промисловості ТОВ «МК ДНІПРО» 
показав, що на кінець 2018 року виконуються наступні умови:А1 > П1; А2 < П2; 
А3 > П3; А4 > П4. Абсолютно ліквідним даний баланс вважати не можна, 
оскільки в підприємства на кінець звітного періоду виникли проблеми з 
погашенням короткострокових кредитів, кредиторською заборгованістю за 
товари, роботи, послуги. Якщо на підприємстві рівень ліквідності настільки 
великий, що після погашення найбільш термінових зобов’язань залишаються 
зайві кошти, то можна прискорити строки розрахунків з банком, 
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постачальниками та іншими кредиторами. Перспективну ліквідність можна 
визначити, порівнюючи активи, що реалізуються повільно, із довгостроковими 
пасивами, тобто з майбутніми надходженнями та платежами. 

Другим етапом аналізу ліквідності підприємства є розрахунок та аналіз 
основних показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей 
підприємства виконати свої короткострокові зобов’язання. Показники 
ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на 
конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій. В таблиці 1 
представлено показники ліквідності ТОВ «МК ДНІПРО». 

 
Таблиця 1 

Аналіз показників ліквідності 

№ Назва показника на 
31.12.2017р. 

на 
31.12.2018р. 

Абсолютне 
відхилення 

1 Коефіцієнт поточної 
ліквідності (покриття) 1,523 1,311 -0,212 

2 Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 0,700 0,914 0,215 

3 Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,0376 0,0359 -0,002 

4 
Коефіцієнт співвідношення 
кредиторської та дебіторської 
заборгованості 

0,955 2,373 1,418 

 
 
Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку платоспроможності 

підприємства. Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства 
припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Отже, якщо поточні активи 
перевищують поточні зобов’язання, підприємство вважається ліквідним. Якщо 
значення коефіцієнта покриття значно перевищує співвідношення 1:1, то можна 
висновувати, що підприємство має значні оборотні кошти, сформовані завдяки 
власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такий варіант 
формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Проте, з погляду 
менеджера, значне накопичення запасів на підприємстві, відвернення грошей у 
дебіторську заборгованість може пояснюватись незадовільним управлінням 
активами. Скорочення величини коефіцієнта покриття, яке відбувається у 2018 
році, могло статися під впливом двох факторів: збільшення поточних активів і 
значного зростання короткострокових зобов’язань. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності – цей коефіцієнт за смисловим значенням 
аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола 
поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину - 
виробничі запаси. «Розумним» коефіцієнтом швидкої ліквідності є 
співвідношення 1:1 [2]. В 2017 та 2018 році значення цього показника менше за 
1, тому для оцінки фактичної ліквідності підприємства треба проаналізувати 
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тенденції зміни цього показника за певний період. Так, зростання коефіцієнта 
швидкої ліквідності було пов’язане в основному зі зростанням невиправданої 
дебіторської заборгованості, й це свідчить про серйозні фінансові проблеми 
підприємства.  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Цей коефіцієнт показує, яку частину 
короткострокових позикових зобов’язань можна за необхідності погасити 
негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної 
ліквідності є співвідношення 0,2:1. На підприємстві фактичні середні значення 
коефіцієнта ліквідності значно нижче, але це ще не дає підстави висновувати 
про неможливість підприємства негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, 
щоб усі кредитори підприємства одночасно пред’явили йому свої боргові 
вимоги. 

Значення коефіцієнта співвідношення кредиторської та дебіторської 
заборгованості повинно бути менше 1,0. Якщо кредиторська заборгованість 
перевищує дебіторську заборгованість, необхідно з'ясувати причини такого 
стану (що може бути пов'язане з труднощами при реалізації продукції тощо). На 
кінець 2018 року показник вдвічі перевищує рекомендоване значення. 

Проведений аналіз ліквідності досліджуваного підприємства свідчить про 
те, що протягом всього періоду дослідження показники абсолютної, швидкої та 
поточної ліквідності не відповідали нормативним значенням. Для розробки 
рекомендацій, щодо підвищення ліквідності, в роботі пропонується 
орієнтуватися на загальний показник ліквідності, який розраховується: 

 
,      (1) 

 
де А1 – найбільш ліквідні активи (грошові кошти); А2 – активи, що швидко 

реалізуються (дебіторська заборгованість); А3 – активи, що реалізуються 
повільно (запаси); П1 – негайні пасиви (заборгованість за розрахунками з 
бюджетом, заробітною платою, та ін.); П2 – короткострокові пасиви 
(короткострокові кредити, кредиторська заборгованість); П3 – довгострокові 
пасиви. 

В таблиці 2 надано розрахунок загального коефіцієнта ліквідності ТОВ «МК 
ДНІПРО» за весь період дослідження (2016-2018 роки).Нормативним значенням 
даного показника є 1, тобто протягом всього періоду дослідження лише в 2017 
році даний показник був трошки вище норма, а в 2016 та 2018 роках 
наближений до норми, але все одно менше 1. 

Пропонується за допомоги Excel, використовуючи функцію «Пошук 
рішень» досягти нормативних значень за показниками ліквідності (швидкої, 
поточної та загальної). 
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Таблиця 2 
Загальний коефіцієнт ліквідності ТОВ «МК ДНІПРО» 

Активи, 
пасиви 

Кое-
фіцієнт 

31.12. 
2016 р., 
тис.грн. 

31.12. 
2017 р., 
тис.грн. 

31.12. 
2018 р., 
тис.грн. 

Загальний показник ліквідності 
На 

31.12. 
2016 р. 

На 
31.12. 
2017 р. 

На 
31.12. 

2018 р. 
А1 1 193 436 523 

0,9842 1,0758 0,9875 

А2 0,5 3 919 8 048 13 219 
А3 0,3 5 844 9 166 5 361 
П1 1 432 142 136 
П2 0,5 4 814 11 433 14 366 
П3 0,3 3 761 2 812 5 108 
 
Обмеження матимуть наступний вигляд: 

 
Використовуючи «Пошук рішень» в Excelз урахуванням зазначених 

обмежень щодо активів та пасивів, було отримано наступні результати (табл. 3). 
Таблиця 3 

Отримані результати 

Позначення Назва показника Результат, тис.грн. 

А1 (А1) Найбільш ліквідні активи 523 

А2 (А2) Активи, що швидко 
реалізуються 13 979 

А3 (А3) Активи, що реалізуються 
повільно 14 502 

П1 (П1) Негайні пасиви 136 
П2 (П2) Короткострокові пасиви 13 606 
П3 (П3) Довгострокові пасиви 5 108 
Y Загальний показник ліквідності 1,340 
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Отже, функція «Пошук рішень» підібрала такі оптимальні значення активів 
та пасивів, виконуючи поставлені умови, що загальний коефіцієнт ліквідності 
відповідає нормативному значенню, тобто більше за 1. В результаті отриманих 
даних, зміняться й показники ліквідності та буде отримано ліквідний та 
платоспроможний баланс. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У сучасній парадигмі фінансового менеджменту однією з найбільш 
використовуваних є економічна категорія «доходи». Однак спектр поглядів 
представників різних наукових шкіл і окремих дослідників на сутність цієї 
економічної категорії є настільки широким і взаємовиключних, що можна з 
упевненістю стверджувати, що сучасна наукова думка в цьому питанні ще дуже 
далека від консенсусу. Розглянемо основні підходи сучасних дослідників до 
визначення сутності цієї категорії та її використання в науковому апараті на 
мікроекономічному рівні, зокрема, на рівні підприємства. 

Мета дослідження полягає у виокремленні особливостей формування 
доходів сільськогосподарських підприємств. 

Матеріалами дослідження є наукові статті з питань формування та 
використання доходів сільськогосподарських підприємств. 

У дослідженні було використано наступні методи дослідження: теоретичні 
методи пізнання, за допомогою яких було з’ясовано сутність доходів 
підприємства, методи узагальнення, які дали змогу виокремити особливості 
формування доходів сільськогосподарських підприємств, та абстрактно-
логічний метод (для узагальнення та формулювання висновків). 

У літературі на сьогоднішній день присутня велика кількість визначень 
такого часто використовуваного в економіці терміну, як «доходи». Однак 
відсутнє єдине загальноприйняте визначення, що ускладнює процес розуміння і 
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вживання терміну. Для того, щоб вирішити дану актуальну проблему, слід 
почати з визначення такого економічного терміну, як «фінанси комерційних 
організацій».  

Доходи комерційних організацій – це найважливіша складова єдиної системи 
фінансів держави. Багато науковців визначають їх як систему відносин, пов’язаних з 
ефективністюгосподарської діяльності комерційних організацій [1, с. 348]. 

На нашу думку, можна виділити і в такий спосіб сформулювати основні 
сутнісні характеристики економічної категорії «доходи»: 

1. Категорія «доходи» є самостійною економічною категорією, тісно 
пов’язаною з іншими економічними категоріями фінансів підприємства, але 
вона не дублює їх зміст. 

2. Доходи є невід’ємною складовою частиною сукупних економічних 
ресурсів підприємства, сформованими для використання в господарській 
діяльності. 

3. Основне призначення доходів полягає в забезпеченні фінансування 
подальшого розвитку підприємства.  

4. У процесі управління (аналізу, планування, контролю) формування і 
використання фінансових ресурсів підприємства має чітко виражену тимчасову 
детермінацію розглянутого періоду (звітного або планового). У статиці можливе 
відображення стану доходів підприємства на певну дату, але не процесу їх 
формування і використання. 

5. Доходи підприємства функціонують у грошовій формі.  
6. Формування доходів сільськогосподарського підприємства може 

здійснюватися за рахунок операційної діяльності, так і за рахунок інвестиційної 
та фінансової діяльності. 

7. Використання доходів контролюється сільськогосподарським 
підприємством самостійно відповідно до передбаченого цільового призначення. 
При цьому цілі майбутнього використання доходів підприємства в значній мірі 
визначають і цільові джерела їх формування в необхідному обсязі. 

8. Розподіл і використання доходів охоплює сфери споживання, заміщення і 
накопичення підприємства. Іншими словами, вони призначені для використання 
як в процесі інвестування (забезпечуючи просте і розширене відтворення 
активів підприємства), так і в процесі споживання (забезпечуючи виплати 
дивідендів і відсотків власникам підприємства, додаткове стимулювання 
персоналу, спонсорство, здійснення благодійних акцій і т.п.). 

9. Доходи характеризуються високим ступенем універсальності і ліквідності, 
що створює можливість швидкої їх трансформації при необхідності в будь-який 
інший вид економічних ресурсів підприємства. 

10. Формування і використання доходів підприємства тісно пов’язане з 
фактором ризику в його господарській діяльності. Цей фактор в процесі 
формування доходів визначає конкретні значення показників середньозваженої 
вартості і структури капіталу підприємства, а в процесі їх використання істотно 
впливає на результати конкретних господарських операцій, які вони 
фінансують. Наявність такого зв’язку визначає чітку залежність процесів 
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формування та використання доходів від виду корпоративної і фінансової 
стратегії підприємства і типу його фінансової політики по окремих аспектах 
господарської діяльності [2, с. 21]. 

З урахуванням викладених основних сутнісних характеристик доходів 
підприємства їх визначення може бути сформульовано таким чином: доходи 
підприємства являють собою результати господарської, інвестиційної та 
фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства, виражені у 
грошовій формі. 

Сільське господарство як галузь має багато особливостей, які позначаються 
на управлінні фінансами сільськогосподарського підприємства. Зокрема, 
ведення виробництва органічно пов’язане з використанням землі і природного 
середовища, що відбивається на формуванні вартості сільськогосподарської 
продукції, ціноутворенні на неї, формах реалізації, чистого доходу [3, с. 18]. 

Основна мета отримання доходів сільськогосподарським підприємством 
полягає в забезпеченні фінансовими ресурсами процесу виробництва і контроль 
за правильним і раціональним використанням виділених коштів. Фінансово-
кредитні ресурси, що використовувані в сільському господарстві, формуються з 
трьох джерел – за рахунок власних надходжень, позикових коштів (кредит) і 
бюджетного фінансування. 

Доходи сільськогосподарських підприємств нерозривно пов’язані з 
виробництвом, а виробляють подібні підприємства живі організми: тварин і 
рослини. В процесі праці в якості головного й незамінного засобу виробництва 
використовується земля. Всі особливості формування доходів 
сільськогосподарських підприємств можна об’єднати в групи: 

1) природно-біологічні та природно-кліматичні умови: 
– ґрунтово-кліматичні (визначають спеціалізацію сільського господарства по 

зонах, тривалість виробничих періодів, продуктивність і прибутковість 
окремого господарства, собівартість і рентабельність продукції); 

– погодні (визначають час і темпи роботи, якість продукту, його кількість; 
мінливістю погоди обумовлена необхідність створення резервних і страхових 
фондів на підприємстві); 

– природні (природний цикл розвитку тварин і рослин впливає на кругообіг 
фінансових ресурсів; необхідні матеріальні, грошові і трудові ресурси до 
певного періоду забезпечуються кредитами і розстрочками банків); 

2) технологічні та організаційні: 
– планування, облік і організація здійснюються окремо по рослинництву і 

тваринництву; 
– безперервність виробничого циклу забезпечується 

внутрішньогосподарським обігом більшої частини продукції; 
3) соціально-економічні: 
– по праву власності – державні, кооперативні та приватні 

сільськогосподарські підприємства функціонують у двох відносно однорідних 
формах: акціонерні підприємства (товариства) і кооперативні. Зростає число 
недержавних фермерських господарств [4, с. 29]. 
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Таким чином, важливою складовою ефективної системи управління 
доходами сільськогосподарського підприємства є формування якісного та 
повного інформаційного забезпечення як головної вимоги його 
конкурентоспроможності. На нашу думку, підприємствам необхідно 
використовувати комплексний  підхід до формування та використання доходів. 
 
Список використаних джерел: 
1. Горобець А. А. Джерела формування доходів комерційного підприємства. 
Пріоритети. 2016. № 3. С. 346-351. 

2. Петрова А. Т. Економіка сільськогосподарського підприємства. 
Стратегічне управління. 2017. № 12. С. 19-26. 

3. Савчук В. П. Система формування та використання доходів підприємства 
агропромислового сектору. Науковий вісник РДГУ. 2016. Вип. 7(120). С. 17-23. 

4. Хоменко Т. І., Савченко Т. І. Система формування доходів комерційного 
підприємства. Молодий вчений. 2014. Вип. 7(120). С. 17-23. 

 
 

КУЛЬЧИЦЬКА Є.В., студентка 4 курсу, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана» 

 
РУДИК Н.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів,  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

 
ФОНД IT CREATIVE: ПІДТРИМКА ІТ-СФЕРИ ЧИ НОВА 

СПРОБА КОНТРОЛЮВАТИ ЇЇ 
 

Новий уряд взяв курс на розвиток ІТ-індустрії і висунув пропозицію 
створення Фонду ІТ Creative. Основна мета цього фонду полягає у активному 
збільшенню робочої сили у даній сфері. Реалізація ідеї буде проходити шляхом 
фінансування стипендій студентам ІТ-сфери, надання грантів на розвиток науки 
та створення нових курсів. В Україні дійсно чисельність фахівців даного 
сектору зросла на 33тис. осіб у 2018 р, тобто на 26,7% [1]. В той час, коли 
вакансії зросли на 46,9%, це все-таки підтверджує гіпотезу про брак кадрів. 
Проте на сайті ДСЗУ дана сфера діяльності не входить до переліку професій, що 
користуються попитом на ринку.  

Ще однією причиною, чому варто створювати Фонд є рівень заробітної 
плати спеціалісті цієї сфери. На сьогодні середній рівень заробітної плати 
досвідченого спеціаліста ІТ-сфери складає 90 тис. грн. [1], а середня заробітна 
плата в Україні становить 10 537 грн.. Цей показник також є важливим для 
держави в якості об’єкта оподаткування. Податки, що сплачуються з ІТ-сфери, 
2014-2017 рр щороку зростали на 27%. У 2018 р. даний ріст показника відбувся 
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на 30,1% або на 5 млрд. грн. [4]. Тому не є дивним, що наразі уряд розглядає  
ІТ-сферу як джерело наповнення бюджету та розроблює законопроекти щодо 
створення 5 групи ФОПів для ІТ-фахівців з щорічним зростанням податкової 
ставки на 1%.  

Для всебічного аналізу ситуації та оцінювання рівня розвитку ринку  
ІТ-сектора в Україні пропонується зробити порівняння з іншими країнами.  
Для отримання більш релевантної оцінки було вибрано такі країни: Румунія, 
Білорусь та Польща. Результати представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняння показників ІТ-ринку України з іншими країнами, 2018 р. 

Показник/країна Білорусь Польща Румунія Україна 
Кількість компаній 77 100 71 245 
Дохід компаній, млрд. дол. 
США 0,75 1,35 0,648 2,07 

Кількість ІТ-спеціалістів, 
тис. ос. 49 255 105 172 

Кількість університетів та 
коледжів 14 31 15 150 

Джерело: [2]. 
 
З наведених даних ми бачимо, що в Україні найбільший обсяг навчальних 

закладів, що здійснюють підготовку фахівців ІТ-індустрії, проте кількість 
спеціалістів далеко не найбільша. В Польщі, наприклад, навчальних закладів 
майже у 5 разів менше, а кількість спеціалістів у 1,5 рази більша. Але, якщо 
порівняти за показниками дохідності та кількості компаній, то Україна у цьому 
однозначно тримає першість. Це показує, що хоча в Україні не найбільша 
чисельність ІТ-фахівців, проте віддача від їх роботи є вагомою як для самого  
ІТ-ринку, так і для держави загалом. Тому виникають сумніві щодо доцільності 
створення додаткового Фонду. Це, по-перше, додаткові витрати на його 
утримання, що зрозуміло, фінансуватимуться за рахунок коштів платників 
податків. А безпосередньо це стосуватиметься самих ІТ-працівників, так як 
фінансування Фонду планується за рахунок формування 5 групи ФОП, що 
стосується виключно фахівців даної сфери, це по-друге. І тут постає ще одне 
питання, чи не порушується принцип ПКУ щодо рівності всіх платників 
податків. По-третє, створення Фонду призведе до концентрації контролю за 
найбільш прогресивним сектором економіки в руках одного органу, адже 
податки даного сектору будуть спрямовуватись до Фонду та рішення щодо 
напрямів використання даних коштів також прийматимуться тим самим 
Фондом. 

З однієї сторони мета створення Фонду, все-таки є позитивною, проте поки 
нема чіткого обґрунтування на що будуть використанні кошти, яким чином 
будуть прийматися рішення щодо напрямів витрачання коштів, як 
здійснюватиметься контроль за цільовим їх використанням, хто буде нести 
відповідальність за діяльність Фонду, то недовіра буде тільки зростати. За 
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результатами опитування ІТ-спеціалістів 65,5% опитаних висловились проти 
нового законопроекту про створення 5 групи ФОП [3].  

Проте знову ж таки, ІТ-сектор здійснює наповнення бюджету України так 
само як і інші сектори економіки, тому, можливу, слід займатися не створенням 
нової установи, а ставити питання ефективності використання бюджетних 
коштів. Нам слід акцентувати увагу не на збільшені чисельності працівників, а 
на якості послуг, що вони надають. А питання освіти є однією з функцій 
держави. Тобто відбувається дублювання повноважень. Тому наразі створення 
даного фонду залишається дуже сумнівним. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Формування ринку фінансових послуг в Україні та перспективні завдання 

розвитку економіки країни висувають нові вимоги достійкості і масштабів 
функціонування банківської системи. Як наслідок, поширеною та активною 
стала співпраця у сфері страхового і банківського бізнесу, що обумовлено 
взаємними інтересами як для банків, так і для страхових компаній.  

Взаємовигідна співпраця банківських установ та страхових компаній, метою 
якої є трансфер банківських ризиків страховій компанії, розгалуження каналів 
реалізації страхових продуктів за допомогою мережі банківських відділень та 
інших видів взаємодії, зміцнює фінансові інститути, а отже і фінансову систему 
України вцілому. 

Метою дослідження є аналіз співпраці банківських установ та страхових 
компаній у фінансово-кредитній системі України. 

                                                
* Науковий керівник – Приступа Л.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет. 
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Питання, які стосуються визначення особливостей розвитку 
банкострахування розглядалися такими вченими як Багмет К. В. [1], 
Борисова А.Е. [2], Олексин А.Г. [3], Макейкина С. М, Прут М.О., 
Пономарьова О. Б. [5]. 

Під інтеграцією банків і страхових компаній розуміють процес 
взаємовідносин між економічними суб’єктами, виражений у співпраці з різних 
напрямків, включаючи об’єднання фінансових, технологічних і трудових 
ресурсів, для створення спільних продуктів і проведення загальної політики з 
метою вирішення певних завдань щодо підвищення прибутковості бізнесу, 
отримання конкурентних переваг і поліпшенню іміджу.  

У свою чергу, науковці зазначають, що пріоритетними напрямками 
діяльності ринку фінансових послуг є банківсько-страхова інтеграція, розробка 
банківсько-страхових продуктів, об’єднання каналів збуту, а також консолідація 
системи державного регулювання за діяльністю фінансових установ. У світовій 
економічній науці даному поняттю присвоїли  назву bancassurance 
(банкострахування) [1, с. 125].  

Банкострахування – це форма взаємодії банківських установ та страхових 
компаній з метою спільного збуту банкострахових продуктів, шляхом 
об'єднання каналів реалізації , виходу на клієнтську базу партнера й як 
найповнішого задоволення потреб споживачів у високоякісних послугах.  

З інституційної точки зору, банкострахування є методом організації процесу 
співпраці між банківськими установами та страховими компаніями. 
З функціональної точки зору, банко страхування розкривається через 
організацію та налаштування перехресних продажів банківських і страхових 
продуктів, через спільне місце реалізації, здебільшого  – через мережу 
банківських філій та відділень банку [2, с. 21].  

Банківське страхування дозволяє надавати населенню широкий спектр 
сучасних фінансових послуг.  Ключовими перевагами для комерційних банків є:  

– збільшення кількості клієнтів шляхом  розширення асортименту послуг, 
зниження цін на  продукти та здійснення комплексного обслуговування 
клієнтів;  

– зростання коштів страхових компаній на рахунках у банках;  
– зменшення витрат при здійсненні діяльності банку;  
– можливість зростання прибутку від клієнта шляхом реалізації додаткових 

банківських послуг;  
– зменшення рекламних та операційних витрат банківської установи;  
– диверсифікація кредитних ризиків банку [5, с. 101].  
У порівнянні з банківськими установами страхові компанії володіють більш 

довгостроковими та дешевшими ресурсами. Зокрема, у США виключно вид 
страхування життя забезпечує фінансування у розмірі 30% внутрішніх 
інвестицій. У Великій Британії страхові компанії утримують понад 20% 
акціонерного капіталу, зареєстрованого на Лондонській фондовій біржі. Дані 
передумови сприятимуть розвитку банків і страхових компаній в єдиному 
альянсі [3, с. 115]. Лише виконавши їх, страховик отримує право страхувати 
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клієнтів банку при кредитуванні та інших послугах.  
Проаналізувавши розвиток інтеграційних процесів у банківсько-страховому 

секторі України,можна підсумувати, що банки та страхові компанії займаються 
співробітництвом у різних формах – від клієнтських та партнерських відносин, 
диверсифікації власної діяльності і взаємної інтервенції у сyміжні сфери до 
вкладення капіталу у статутні фонди один одного, створення банківсько-
страхових груп, фінансових концернів та інтеграції у формі фінансових 
супермаркетів.  

Своєрідність розвитку bancassurance в Україні спричинена непоширеністю 
страхування, непрозорістю страхових послуг, недосконалістю законодавства, 
недовірою клієнтів до страхових компаній, а також неконкурентними діями з 
боку банків і страхових компаній [3, с. 115]. Оцінити розмір страхових премій 
та страхових резервів компаній-лідерів на ринку банкострахування України 
можна за допомогою табл. 1. 

Таблиця 1 
Компанії-лідери на українському ринку банкострахування за підсумками 

2018 року 

№ Назва страхової 
компанії 

Страхові премії, 
тис.грн. 

Страхові резерви, 
тис.грн 

1 Метлайф 432 412 1 933 328 
2 Уніка Жизнь 286 630 599 179 
3 ТАС 235 774 2 090 987 
4 АСКА Життя 217 598 93 034 
5 PZU Україна 193 604 569 852 

6 АХА Страхування 
Життя 41 145 21 191 

7 Княжа Лайф 31 237 322 128 
8 Інго Україна Життя 20 247 25 881 
9 КД Життя 15 916 172 493 

10 Грінвуд Лайф 
Іншуренс 10 920 7 760 

Джерело: складено на основі [4]. 
 
Активізація розвитку взаємодії в банківсько-страховому секторі 

українського ринку свідчить про те, що явища глобалізації фінансових 
інституцій та їхньої інтеграції стрімко поширюються і на економіку України, 
тому передовими компаніями у фінансовій системі нашої держави є ті, які 
першими здійснили оцінку конкурентних переваг об’єднання банківських та 
страхових установ.  

Отже, банкострахування ще не здобуло достатньо високого рівня розвитку в 
Україні. Це спричинено низкою факторів: 

– низька платоспроможність українців; 
– світова фінансово-економічна криза, яка значною мірою впливає на 

загальноекономічнийстан України; 
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– дуже високі вимоги при здійсненні акредитації страхових компаній з боку 
вітчизняних банків; 

– значні кредитні ризики банківських установ; 
– наявність значної проблемної кредитної заборгованості.  
Пріорітетними напрямами подальшого розвитку банкострахування в 

Україні, передусім повинні виступати підвищення довіри з боку населення до 
страхових компаній, вдосконалення законодавчої бази, збільшення 
конкурентоздатності банківських установ і страхових компаній та поліпшення 
інформованості потенційних клієнтів.  
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ФІСКАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 
 

Заходи урядів в економічно розвинених країнах постійно  направлені на 
розвиток соціально-економічних процесів у своїх державах через використання 
фіскальних механізмів. Зміст цих заходів полягає у стабільній підтримці 
окремих галузей (наприклад, аграрної) та діяльності підприємств, що мають 
державне значення і відносяться до бюджетоутворюючих, а також здійснюється 
перерозподіл доходів з казни держави з більш монополізованих галузей у менш 
монополізовані. 

Розробка фіскальних механізмів регулювання економіки держави повинна 
спиратися на принципи наукового управління цим розвитком. Активізація 
ринкових основ національного господарювання вимагає удосконалення 
управління як на рівні держави, так і нарівні галузей і підприємств, що включає 

                                                
* Науковий керівник – Прокопенко Н.С., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ «Європейський 
університет». 
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і управління процесом регулювання розвитку економіки України фіскальними 
механізмами.  

Специфіка процесу регулювання розвитку економіки держави фіскальними 
механізмами і його важлива роль при цьому вказує на виокремлення наукового і 
практичного напрямів у цьому ракурсі.  Зміст останнього полягає у визначенні 
податкових джерел і визначенні ефективних  витрат із бюджету всіх рівнів;  
розробці дієвої  законодавчої бази; контроль за своєчасністю і в повному обсязі 
сплатою податків та зборів; контроль за виплатами із бюджетів; застосування 
об’єктивних санкцій за порушення податкового і бюджетного законодавства.   

Українські вчені-економісти більше уваги приділяють податковому 
менеджменту [1; 2] та бюджетному менеджменту [3; 4]. Вони окремо 
характеризують управління системою оподаткування та бюджетними 
витратами. Хоча автор схиляється до думки, що зважаючи на виклики 
сьогодення і тісний зв'язок між наповненням казни держави і виплатами з неї і 
пряму залежність розвитку економіки від ефективного здійснення цих процесів, 
варто вище означені механізми розглядати у єдності, як фіскальні механізми. 
Звідси, пропонуємо фіскальний менеджмент означити, як окремий, самостійний 
науковий і практичний процес, який направлено на забезпечення формування і 
впровадження фіскальних механізмів у практичне буття з метою отримання 
запланованих результатів. 

Пропонуємо авторське визначення регулювання економіки держави 
фіскальними механізмами, що розглядається як сукупність фіскальних заходів 
стосовно приведення в дію визначених економічних процесів, що створюють 
умови для результативного застосування фіскальних інструментів і спираються 
на загальновідомі принципи оподаткування та бюджетування, та на домінанти; 
включають об’єкт, методи, прийоми та технології  регулювання; планування 
бюджетно-податкових (фіскальних) відносин; пріоритети надання податкових 
пільг, преференцій, дотацій, субвенцій; моніторинг виконання означених 
заходів; врахування гармонійності інтересів між державою, підприємцями, 
інвесторами тощо; створення умов для об’єктивної гнучкості оподаткування та 
бюджетування у взаємозв’язку з діалектичною стабільністю в процесі 
фіскального регулювання економіки держави.  

Результати дослідження наукових джерел стосовно  вирішення питань 
застосування фіскальних механізмів регулювання економіки держави свідчать 
про різноманітність ситуацій, чинників впливу на досягнення  запланованих 
показників у фіскальній сфері. Тому виникає необхідність у розробці підходів 
до формування системи застосування фіскальних механізмів регулювання 
економіки держави. 

Формування концепції фіскальної модифікації повинно ґрунтуватися на 
окресленні напрямів удосконалення існуючих фіскальних механізмів.  Система 
управління регулюванням економіки держави через фіскальні механізми 
направлена на виконання запланованих показників з надходження податкових 
платежів до бюджетів усіх рівнів і фінансування визначених державою та 
органами самоуправління заходів із бюджету. Варто зазначити, що дана система 
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управління націлена також на активізацію процесів економічного і соціального 
характеру, що сприяє підсиленню підприємницьких настроїв у суспільстві.  
Проте, недосконалість процесом регулювання економіки фіскальними 
механізмами приводить до зниження обсягів надходжень податків до бюджету, 
до дисбалансу міжбюджетних відносин регіонів з державою, підвищує 
вірогідність податкових правопорушень, створює соціальну напруженість у 
суспільстві через невиконання обов’язків по фінансуванню закладів соціальної 
сфери, створює загрозу економічній безпеці країни [5, с. 44]. Це свідчить про 
нагальність застосування фіскальних механізмів регулювання економіки як на 
макрорівні так і мікрорівні.  

Регулювання економіки держави фіскальними механізмами повинна 
здійснюватися за поетапним принципом: спочатку встановлюються функції 
регулювання, що забезпечують життєдіяльність суспільства, які держава бере на 
себе; далі формується  політика стосовно розвитку економіки і модифікації, на 
цій основі, фіскальної сфери, яка  націлена на виконання цих функцій; потім  
визначаються фіскальні інструменти, завдяки яким впроваджується дана 
політика у практичне буття; наступним етапом здійснюється розробка 
фіскальних механізмів, направлених на  регулювання  намічених економічних  
процесів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм формування системи фіскального регулювання економіки  

держави (адаптовано до предмету дослідження на основі [5, с. 45]) 
 

Вище висвітлений підхід до розробки системи регулювання економіки 
держави через фіскальні механізми сприятиме налагодженню процесу 
планування наповнення казни держави податковими надходженнями і 
формування ефективних бюджетів усіх рівнів. 

ФУНКЦІЇ 
життєдіяльності суспільства, виконання яких здійснює держава 

ПОЛІТИКА 
(економічна і фіскальна) 

ІНСТРУМЕНТИ 
(засоби регулювання) 

МЕХАНІЗМИ - 
заходи регулювання соціально-економічних процесів 
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АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПРИНЦИПІВ БІЛЬШ АКТИВНОГО 

ЗАЛУЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОПОДАРЮВАННЯ  
ДО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

 
Більшість сучасних науковців в усьому світі під час дослідження основних 

показників захищеності споживачів банківського сектору спираються на десять 
основних принципів, розроблених комітетом фінансових ринків Організації 
економічного співробітництва та розвитку (у співпраці із Радою фінансової 
стабільності (Financial Stability Board (FSB)) на замовлення міністрів фінансів та 
центральних банків країн «Великої двадцятки» у 2011 р. [1]: 

− роль зовнішніх інститутів (задля забезпечення якісного захисту інтересів 
споживачів на ринку фінансових послуг в країні обов’язково повинен 
функціонувати один чи кілька наглядових органів, які б відповідали наступним 
критеріям: несли чітку відповідальність та здійснювали відповідне управління, 
були оперативно незалежними, розпоряджалися достатніми ресурсами та 
можливостями, мали б чіткий та прозорий механізм послідовних регуляторних 
процесів. Крім того, дотримання даного принципу також передбачає 
налагодження співпраці між компетентними організаціями (як 
внутрішньонаціональними, так і міжнародними) з метою покращення умов 
захисту інтересів споживачів); 

− справедливе ставлення до споживача (відносини між споживачами та 
постачальниками фінансових продуктів та послуг повинні бути чесними, 
рівнозначними та прозорими з урахуванням специфіки потреб обох сторін); 

− відкритість і транспарентність (на всіх етапах співпраці між споживачем 
та постачальником фінансових продуктів та послуг (від формування рекламної 
продукції і до заключення угоди) споживач повинен отримувати точну, чесну, 
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зрозумілу інформацію; мати можливість ознайомитись із стандартизованою 
формою договору та іншої супровідної документації і порівняти всі переваги та 
недоліки тих продуктів та послуг, які пропонує йому організація. Надання 
рекомендацій для споживача на ринку фінансових послуг повинне бути 
об’єктивним і задовольняти його фінансові цілі); 

− фінансова грамотність і обізнаність (з урахуванням національних 
обставин розвитку фінансового сектору країни потрібно заохочувати населення 
до фінансової освіти в рамках стратегії подальшого захисту інтересів 
споживачів на ринку фінансових послуг. Фінансова освіта може здійснюватись 
через всі доступні канали та способи, починаючи із раннього віку. Крім того, 
повинен вестись постійний моніторинг національного рівня фінансової 
грамотності населення, за допомогою якого мати можливість порівнювати 
країни між собою); 

− відповідальна ділова поведінка постачальників фінансових послуг та 
уповноважених агентів (постачальники фінансових продуктів та послуг повинні 
адекватно оцінювати фінансові можливості своїх споживачів, враховувати їхні 
інтереси та уникати конфліктів серед них. У випадку, якщо все ж таки відбувся 
конфлікт інтересів, надати кваліфіковану допомогу для мінімізації негативних 
ризиків, що можуть виникнути при цьому. Працівники фінансових інститутів, у 
свою чергу, повинні бути оптимально мотивованими, щоб якісно забезпечувати 
споживачів відповідними продуктами та послугами); 

− захист активів споживачів від шахрайства та зловживань (налагоджений 
механізм захисту вкладів та інших фінансових активів повинен здійснюватись 
проти шахрайства, незаконного привласнення та інших порушень); 

− захист особистих даних споживачів та їхня приватність (всі дані, які 
передаються споживачами постачальникам фінансових продуктів та послуг, повинні 
бути захищені не одним рівнем захисту. Всі споживачі повинні знати про будь-які 
дії із їхніми особистими даними, мати постійний вільний доступ до них); 

− скарги щодо відшкодувань (відповідні регуляторні органи повинні 
гарантувати всім споживачам можливість подачі скарг та розробити механізм їх 
обробки і своєчасного відшкодування понесених втрат. Вся інформація 
стосовно поданих скарг, а також винесених рішень повинна бути публічною); 

− конкуренція (всі споживачі на ринку фінансових послуг повинні мати 
можливість обирати фінансові продукти та послуги на конкурентній основі). 

З огляду на розглянуті ключові принципи Організації економічного 
співробітництва та розвитку можна зрозуміти, що в пріоритеті забезпеченості 
системи захисту інтересів споживачів на ринку фінансових послуг знаходиться 
забезпечення їх правового захисту, фінансова грамотність і фінансова 
залученість (інтеграція) населення. 

Дані принципи покладені в основу усіх подальших досліджень, які 
стосуються тематики залученості суб’єктів господарювання до банківського 
сектору. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ 

ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Для ефективного функціонування підприємства в його загальній системі 
управління повинна постійно функціонувати ланка антикризового 
менеджменту. Лише за цієї умови можливо своєчасно прогнозувати настання 
кризи і попереджати її розгортання на підприємстві, що дозволить уникнути 
банкрутства в подальшій діяльності. 

Таким чином, головним завданням антикризового управління є розробка та 
реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш небезпечних чинників, 
які впливають на причину, що призводить до кризового стану [1, с. 73]. 

Антикризова програма підприємства є центральною ланкою антикризового 
управління, яка пов'язує його мету і систему цілей, способи їх досягнення із 
завданням виходу з нестабільного положення і забезпечення подальшого 
динамічного розвитку суб'єкта господарювання [4]. Це підтверджується низкою 
вимог до зазначеного документа, найбільш важливими з яких повинні бути: 

− підпорядкованість стратегічним пріоритетам підприємства; 
− своєчасність і гнучкість реакції на нові зовнішні і внутрішні чинники, що 

впливають на результати діяльності суб'єкта господарювання; 
− кількісна і якісна вимірюваність результатів і параметрів антикризових 

заходів; 
− конкретність змісту для виконавців [3, с. 48]. 
Реалізація зазначених вимог, що створюють передумови для організаційного 

забезпечення антикризової програми, повинна сприяти подальшому розвитку 
суб'єкта господарювання переважно на інноваційній основі. Цей факт 
викликаний тим, що підприємство, перебуваючи у кризовому стані поза 
залежністю від подальшої його динаміки, вичерпало наявні у нього традиційні 
можливості стабілізації і покращання ситуації, тобто виявилася низка протиріч у 
здійсненні господарських процесів економічного, соціального, технологічного, 
організаційного характеру. Для подолання протиріч забезпечення подальшого 
динамічного зростання і функціонування підприємства доцільно скористатися 
переважно інноваційними антикризовими заходами – системою інноваційних 
стратегій [2, с. 60], спрямованих на зміцнення поточного положення суб'єкта 

                                                
* Науковий керівник ‒ Сова О.Ю., к.е.н., доцент. 
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господарювання і формування підґрунтя довгострокової стійкості. 
Разом із тим практичне застосування антикризової програми передбачає 

систематичне використання таких додаткових інструментів, що забезпечують 
інноваційним заходам цілеспрямованість, як інвестиційна і маркетингова 
політика [5, с. 188], що підтверджує актуальність і важливість цього напрямку 
подолання кризових явищ. 

Антикризова програма розробляється на підставі проведеного моніторингу 
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, який передбачає: 

− здійснення комплексної діагностики результатів господарсько-
фінансової діяльності підприємства; 

− визначення обсягу, структури і періоду погашення зовнішніх фінансових 
зобов’язань; 

− визначення основних причин виникнення та поглиблення кризи розвитку 
підприємства; 

− оцінку масштабу і можливих наслідків подальшого поглиблення 
кризових явищ і терміну виникнення ситуації банкрутства; 

− оцінку внутрішніх можливостей підприємства щодо локалізації та 
подолання кризових явищ [6]. 

До основних ознак інноваційної стратегії відносяться: 
1) стратегія передбачає створення нового або поліпшення існуючого товару, 

роботи або послуги; 
2) базується на результатах НДДКР; 
3) враховує можливість змін у навколишньому середовищі; 
4) передбачає комерціалізацію інновацій; 
5) орієнтована на зростання інноваційного потенціалу організації; 
6) зумовлює створення нового конкурентного простору [7, с. 15]. 
Однак, перш, ніж вибрати ту чи іншу інноваційну стратегію, необхідно 

оцінити та проаналізувати як поточну готовність підприємства до впровадження 
інновацій, так і прогнозовану. 

Антикризова програма повинна бути представлена у формі документа, який 
має такі характеристики: мета програми ‒ вихід із кризи та запобігання 
ймовірності банкрутства; цілями програми є діагностування ризиків та 
прогнозування їх наслідків, аналіз масштабів фінансової кризи, оцінка сильних і 
слабких сторін нових умов діяльності; складовими діагностики фінансового 
стану є майновий стан, платоспроможність, стабільність, ліквідність, 
прибутковість та ділова активність підприємства; показниками інноваційної 
складової відбору антикризових заходів є рівень рентабельності, інноваційний 
потенціал, термін окупності, коефіцієнт впровадження нових видів продукції, 
частка інтелектуальної власності в загальній вартості майна. 
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КЕШБЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛУ 

СУМЛІННОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 
 

У сучасному світі з проблемою тінізації економічних процесів стикаються 
майже всі країни світу. Поширення тіньової економіки призводить до різкого 
зниження ефективності державної політики, утруднення, а подекуди й до 
неможливості регулювання економіки ринковими методами із застосуванням 
інструментів грошово-кредитної та податкової політики та гальмування реформ. 
Тому держава змушена шукати шляхи для вирішення цієї проблеми. Одним із 
кроків у цьому напрямку стало запровадження механізму «кешбеку» в Україні. 

З 1 жовтня 2020 року покупці зможуть оскаржувати видані їм продавцями 
чеки з порушеннями на покупки вартістю від 850 грн. Така можливість 
передбачена Законом України від 20.09.2019 р. № 128-IX «Про внесення змін до 
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо 
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детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та має на меті стимулювати 
споживачів отримувати чеки. Зазначається, що вказані закони «спрямовані на 
захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з 
тіньового обігу частки готівкових розрахунків, «сірого» товару, покращення 
ефективності податкового адміністрування та державного контролю за 
розрахунковими операціями» [1]. Покупців долучатимуть до перевірки чеків. 
Державна фіскальна служба створила систему перевірки чеків онлайн, але 
враховуючи, що активність користування цим інструментом дуже низька, 
споживача будуть стимулювати фінансово. У разі відсутності в базі ДФС чеку, 
можна отримати компенсацію за товар, відповідно, споживачі активніше 
вимагатимуть видавати їм чеки та будуть вмотивовані перевіряти чи вони 
справжні [3]. 

Таким чином запровадження так званого механізму «кешбеку» полягає у 
можливості здійснення компенсації споживачеві 100% вартості придбаних 
товарів за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо 
реєстраторів розрахункових операцій, застосованих за його скаргою. Слід 
зазначити, що така компенсація виключена з оподатковуваного доходу фізичної 
особи. Тобто, отримавши відшкодування, покупець не повинен буде з нього 
сплачувати податки. 

Важливо розібратися, що означає механізм «кешбеку» для представників 
бізнесу. За новими правилами (тобто з дня набрання чинності закону) і до 
1 жовтня 2020 року штраф за підробку чеку, допущену вперше, складатиме 10% 
вартості проданих з порушеннями товарів, за кожне наступне порушення – 50%. 
З 1 жовтня 2020 року штрафи становитимуть 100% вартості проданих з 
порушеннями товарів за перший випадок, і 150% – за кожний наступний. Таким 
чином держава планує вивести із тіні більшість підприємств і, відповідно, 
збільшити кількість податкових надходжень до бюджету держави [1]. 

На сьогоднішній день високий рівень тінізації Української економіки 
призвів до критичного стану рівня податкового боргу платників податків 
(див. Таблиця 1). 

Прослідковується активна тенденція до зростання податкового боргу, 
станом на 1 листопада 2019 року податковий боргаъ становив 117,123 млрд грн, 
що становить більше третини від ВВП. 

Таблиця 1 
Динаміка податкового боргу в Україні за 2017-2019 роки 

Назва показника З початку року станом на 
01.12 2017 01.12 2018 01.11 2019 

Загальна сума 
податкового боргу, 

млрд. грн 
92,016 108,570 117,123 

Темп приросту, % – +17,99 +7,88 
Джерело: складено автором на основі [2]. 
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Згідно із даними Київського міжнародного інституту соціології рівень 

тіньової економіки [4] у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП та 
46,8% у 2017 році, тобто 145,536 млрд грн та 114,453 млрд грн відповідно. 
Можна спрогнозувати, що механізм «кешбек» чинитиме значний вплив на 
зниження податкового боргу, оскільки рівень тінізації економіки в Україні 
знизиться, тому, зросте сума податкових надходжень до бюджету. 

Отже, механізм «кешбек» є перспективним методом для стимулу 
сумлінності платників податків. Штрафи у розмірі 150% від вартості товару у 
підробленому чеку повинні змотивувати представників тіньового сектору 
працювати законно. Завдяки даному інструменту можна значно знизити рівень 
податкового боргу, тим самим покращити стан української економіки. 
 
Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та послуг». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128-2 

2. Офційний портал Державної фіскальної служби України, «Динаміка 
податкового боргу». URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-
roboti/dinamika-podatkovogo-borg/ 

3. Сайт Європейської бізнес асоціації, «Законопроекти №1073 та 1053-1 
прийнято у першому читанні». URL: https://eba.com.ua/zakonoproekty-1073-
ta-1053-1-pryjnyato-u-pershomu-chytanni/ 

4. Сайт Київського міжнародного інституту соціології, прес-реліз «Тіньова 
економіка в Україні. Результати дослідження 2019 року». 2019. URL: 
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1 

 
 

ПАТАРІДЗЕ-ВИШИНСЬКА М.В., здобувач, 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

 
ДЖЕРЕЛА ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ 

ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Побудова результативної системи фінансової безпеки суб’єкта 
підприємництва можлива за умови дослідження інформаційного поля, в якому 
функціонує підприємство. Для виявлення джерел ризику та його видів 
необхідна наявність надійного інформаційного забезпечення. Інформація про 
наявність та характеристики ризиків, небезпек та загроз може бути отримана із 
джерел, різних за своїми характеристиками: разових та постійних, офіційних та 
неофіційних, достовірних та сумнівних тощо. Однак, при цьому, інформаційне 
середовище, на базі якого проводиться аналіз поточного стану суб’єкта та 
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робляться висновки про його безпечність, повинне відповідати критеріям 
своєчасності, достовірності, вичерпності.  

При дослідженні проблеми забезпечення фінансової безпеки 
підприємницьких структур, на перший план виходить питання отримання та 
опрацювання вхідної аналітичної  інформації.  У цьому зв’язку метою роботи є 
дослідження джерел походження останньої та визначення ступеня її придатності 
для поточного та стратегічного аналізу.  

Бланк І.А. відмічає, що джерелами інформації для аналізу та оцінки 
фінансової безпеки можуть бути: каталог факторів ризику і ризикових ситуацій; 
особистий досвід керівників підприємства та фахівців; прогнозна інформація; 
матеріали ревізій, аудиту, перевірок податкової служби, засобів масової 
інформації, нарад, листування, одержувані в результаті особистих контактів; 
бухгалтерський облік і звітність; статистичні дані; відомості про конкурентів, 
партнерів, постачальників і споживачів; матеріали маркетингових досліджень 
про стан ринку; відомості правоохоронних органів про кримінальну обстановку; 
економічна, політична, демографічна тощо ситуації в країні та регіоні; 
платоспроможність покупців тощо [1].  

Достатність інформації для формування висновків про безпечність можна 
оцінити тільки у тому випадку, коли можна достовірно оцінити об’єкт, який 
піддається впливу загроз; часовий проміжок, у якому ця інформація є значущою 
для коригування небезпечної ситуації. Інформаційне середовище, що прямо або 
опосередковано впливає на забезпечення фінансової безпеки суб’єкта 
підприємництва, можна розділити за джерелом отримання даних на дві групи: 

1. Інформаційне середовище прямого впливу, яке за характером входу 
інформації можна розділити на: 

– екзогенне – це інформація зовнішніх джерел, застосування якої є 
обов’язковою у діяльності підприємства та яка не може бути відмінена або 
трансформована відповідно до потреб конкретного суб’єкта (нормативно-
правові та регулятивні акти ВРУ, КМУ, Мінстату, Мінфіну тощо); 

– ендогенне – внутрішня інформація підприємства, використання якої 
дозволяє аналізувати, планувати та прогнозувати стан фінансової безпеки 
підприємства у ретроспективі та перспективі (фінансова звітність; статистична 
звітність; аудиторські звіти, тощо); 

2. Умовно індиферентне інформаційне середовище (може включати як екзо-, 
так і ендогенну інформацію) – це інформація, яка чинить опосередкований 
вплив на фінансову діяльність підприємства та на основі якої неможливо прямо 
оцінити фінансовий стан суб’єкта, однак відсутність якої унеможливлює 
адекватну поточну діяльність підприємства (галузеві стандарти, сертифікати, 
патенти, виробничі плани, калькуляції тощо). 

Інформація першої групи співвідноситься найбільшою мірою з правовим 
полем, у якому функціонує суб’єкт, інформація другої групи може мати як 
правовий, так і неюридичний характер, може бути використана або не 
використана у діяльності залежно від виду діяльності, впливу конкурентного 
середовища, волі менеджерів тощо.  
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Зважаючи на те, що цілісність методів забезпечення фінансової безпеки 
залежить як від зовнішнього, так і від внутрішнього інформаційного 
середовища, то найважливішою інформаційно-аналітичною підсистемою 
управління фінансовою безпекою є, на наше переконання, сукупність даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також аналізу і контролю. 
Облік забезпечує отримання достовірної і оперативної економічної інформації 
про ефективність використання ресурсів підприємства, рух фінансових потоків 
та кінцеві результати діяльності. Тобто, облік створює інформаційні умови для 
здійснення основних функцій управління фінансовою безпекою [2, с. 257]. 
Автори підтримують дану точку зору у тому зв’язку, що одним з важливих 
напрямів розвитку підприємства є «…створення дієвого механізму фінансової 
безпеки, яким є бухгалтерський облік. Обґрунтовується це тим, що 
бухгалтерський облік є однією з основних функцій управління, спрямованою на 
забезпечення безпеки підприємства, і саме бухгалтерський облік виключає 
можливість прямих розкрадань без встановлених законом наслідків, створює 
інформаційні умови для здійснення контролю за доцільністю і законністю 
використання ресурсів в превентивному, поточному і наступному режимах, 
сприяє запобіганню реалізації загроз, які зменшують економічну стійкість 
підприємств» [3].  

Будь-яке підприємство має своє обліково-інформаційне середовище для 
виявлення джерел господарського ризику, і одна із функцій ризик-менеджера 
саме і полягає у своєчасному виявленні, групуванні та ранжуванні загроз [4]. 
Суттєвою складовою організації збору інформації з виявлення загроз є розробка 
програми контролю та вияву нових ризиків. До основних методів отримання 
вихідної інформації і виявлення загроз відносяться [5]: 

1. Опитувальні листи. Розрізняють два типи листів: універсальні та 
спеціалізовані. Універсальні листи застосовуються більшістю підприємств, 
оскільки розробляються міжнародними консультаційними організаціями з 
метою уніфікації статистичних даних. Спеціалізовані опитувальні листи 
розробляються для конкретних видів діяльності та спонукають респондентів до 
виявлення характерних саме для них особливостей загроз та ризиків.  

2. Структурні діаграми. Вони дозволяють діагностувати внутрішні ризики, 
ув’язані зі способом організації роботи підприємства, якістю управління, 
маркетингової складової бізнесу тощо та описують характерні особливості 
структури підприємства та залежать, перш за все, від типу менеджменту й 
принципів розподілу функцій. До внутрішніх ризиків, які дозволяють виявити 
структурні діаграми, відносять відсутність або недостатність зв’язків між 
господарськими підрозділами, дублювання функцій відділами підприємства, 
залежність та концентрація тощо.  

3. Потокові діаграми. З допомогою потокових діаграм та карт потоку 
виявляють основні небезпеки виробничого процесу та дозволяють оцінити 
надійність та сталість основних елементів виробничого циклу. Однак, потокові 
діаграми без залучення додаткових джерел інформації не дають змоги адекватно 
оцінити ступінь вірогідності настання ризику.  
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4. Інспектування. Даний метод дає можливість отримання додаткової 
інформації щодо виробничого процесу та перевірки на місцях її повноти та 
достовірності. Для отримання найбільш достовірних даних застосовується 
практика завчасних спланованих інспекцій або неочікуваних інспекцій об’єкта. 

5. Аналіз звітності. Дослідження фінансової звітності є найважливішим 
методом виявлення підприємницьких та фінансових ризиків. Формування 
системи показників, за допомогою яких можливе проведення аналізу поточного 
стану фінансової безпеки, здійснюється за допомогою даних обліку, 
узагальнених у фінансовій звітності підприємства. У фінансовій управлінській 
документації міститься вся інформація, що впливає на коливання величини 
ризику. Аналізуючи фінансові документи, ризик-менеджер систематично 
використовує всю інформацію для вчасної ідентифікації загроз, пов’язаних з 
ефективністю використання фінансових ресурсів підприємства. Надійна ділова 
інформація, використана з даних звітності, дає можливість швидко приймати 
фінансове рішення, здатне знизити втрати та призвести до збільшення прибутку. 
В цілому інформація, що використовується для діагностики фінансової безпеки, 
– це широке коло даних, на основі яких можна: а) виявити суттєві чинники 
впливу на стан безпеки суб’єкта відносно галузевої приналежності та напряму 
діяльності; б) безпосередньо провести аналітичні розрахунки, математично 
визначивши рівень фінансової безпеки. 

Належне використання звітності та додаткової інформації зі сторони здатне 
суттєво мінімізувати вірогідність фінансових втрат підприємства. Методики 
діагностики фінансового стану і загрози банкрутства розробляються для 
практичного використання підприємствами та організаціями, застосовуються на 
вибір і у разі потреби фінансовими аналітиками, ризик-менеджерами, 
спеціалістами з економічної безпеки та антикризового управління. При цьому, 
адекватне застосування та виконання положень нормативних актів та джерел 
фінансової інформації можливе лише при визначенні суб’єктності їх 
застосування. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 
 

На сьогодні, для багатьох країн світу туризм є провідною галуззю 
економіки, яка спонукає до розвитку інші галузі та позитивно впливає на 
економіку країни вцілому. Ринок туристичних послуг є одним з пріоритетних  у  
світовому економічного розвитку. Незважаючи на результати політичної 
напруги, постійні економічні коливання та ряд  дестабілізуючих факторів, ринок 
туристичних послуг демонструє зростання попиту, що відображається у 
збільшенні туристичних відвідувань. Варто відзначити, що за даними Світової 
організації туризму (WTO), надходження від туризму тільки у 2017 році зросли 
у порівнянні з попереднім з 1,245 до 1,340 млрд. дол. США, в 2018 році 
надходження становили 1,451 млрд. дол. США [1; 2]. Аналізуючи результати 
діяльності світового туризму, можна  стверджувати, що кожна країна виступає 
як агент світового туристичного ринку та є  доволі специфічною, що визначає не 
тільки особливості внутрішньої політики розвитку туризму, а і окремі успішні 
результати ведення даної діяльності.  

Таблиця 1 
Основні показники діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг України 

(ліцензованих туристичних агентів і операторів) 

Показник Рік 
2017 2018 

Кількість суб'єктів туристичної діяльності, од 3469 4293 
Середньооблікова кількість штатних працівників, 
осіб 

10 291 11 877 

Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного податку й аналогічних обов'язкових 
платежів), тис.грн 

19022629,6 21625920,9 

Платежі до бюджету, тис. грн. 13 370,1 23 215,9 
Бюджетна ефективність діяльності суб’єктів ринку 
туристичних послуг, грн. 

0,0007 0,001 

Джерело: розроблено автором на підставі [3]. 
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Проаналізувавши основні показники діяльності суб’єктів ринку туристичних 
послуг України (ліцензованих туристичних агентів і операторів) за 2017-2018 
рік, спостерігається динаміка, що відображається у зростанні кількості суб'єктів 
на 824 одиниці, адже 2017 році їх налічувалось 3469 од., а 2018 році 4293 од., 
що породжуєзбільшення робочих місць, адже середньооблікова кількість 
штатних працівників зросла на 1586 осіб. Показник доходу від надання 
туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов'язкових 
платежів) зріс в порівнянні з попереднім періодом на 2 604 877,2 тис. грн, 
відповідно, платежі до бюджету також виросли на 9 845,8 тис. грн. Як 
результат, збільшився і показник бюджетної ефективністі діяльності суб’єктів 
ринку туристичних послуг, адже в 2017 році він становив 0,0007 грн., а 2018 
році – 0,001 грн., що на 70 % більше.  

Враховуючи доволі значний туристичний потенціал України, можна 
стверджувати, що її туристичні можливості реалізовані не повною мірою. Про 
це свідчить не тільки малий внесок суб’єктів ринку туристичних послуг у 
створення ВВП, а й його низька бюджетна ефективність, хоча можна відзначити 
і позитивні зміни, адже при порівнянні основних показників, спостерігається 
тенденція до економічного зростання, про що свідчать дані, наведені в 
таблиці 1. 

Задля створення сприятливих умов для ведення туристичної діяльності 
потрібно застосовувати ряд механізмів, серед яким основним можна відзначити 
фінансово-економічний. Для повного розуміння поняття «фінансово-
економічний механізм» запропоновано його трактування наступним чином: це 
розроблена система заходів, що складається з відповідних інструментів, які, 
відповідно,  створюють систему стимулів, що провокують учасників соціально-
економічних відносин діяти у зазначеному напрямку задля досягнення мети, та 
у рамках, які визначені пріоритетами економічної політики країни. 

Для реалізації та економічної кліматизації запропонованого механізму 
передбачені основні умови, що є похідними від принципів сталого розвитку, до 
них можна віднести [4]: 

– протидію відтоку грошових коштів від місць туристичного призначення та 
покращення ефекту мультиплікатора; 

– підвищення значення показника «людський капітал», формування 
ефективних відносин кооперації та партнерства на усіх рівнях; 

– інформаційне забезпечення; 
– використання наявних можливостей, що пропонуються на муніципальному 

рівні ведення економіки. 
Отже, важливим аспектом у системі впровадження фінансово-економічного 

механізму забезпечення сталого розвитку суб`єктів ринку туристичних послуг 
України є створення сприятливих умов для ведення туристичної діяльності, а 
саме: залучення додаткового інвестування, орієнтація на потреби (побажання) 
споживача туристичних продуктів, використання дієвих фінансових 
інструментів (податкові пільги, податковий кредит, бюджетний кредит, кредитні 
та інвестиційні гарантії, страхування, акції, облігації). Саме забезпечення 
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вищезазначених умов є вкрай необхідним, адже розвиток ринку туристичних 
послуг є обов’язковим критерієм для постійного економічного зростання країни. 
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СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Інвестори – суб'єкти підприємницької діяльності, які приймають рішення 
про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних 
цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі 
вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого 
учасника інвестиційної діяльності. Права у всіх інвесторів, незалежно від форм 
власності, однакові, і розміщення інвестицій у будь-які об'єкти є їх невід'ємним 
правом, яке охороняється законом. Інвестор визначає цілі, напрямки та обсяги 
інвестицій і залучає до їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників 
інвестиційної діяльності, у тому числі й шляхом організації конкурсів і торгів. 

Законодавчими актами визначені поняття щодо іноземного інвестування. 
Іноземними інвесторами можуть бути: юридичні особи, які створені згідно з 
іншим законодавством, ніж законодавство України; фізичні особи, які не мають 
постійного місця проживання на території України; іноземні держави, 
міжнародні державні і недержавні організації; інші іноземні суб'єкти 
господарської діяльності, що визначені такими згідно з чинним законодавством 
України. 

Інвестор – особа, що має багато характеристик. Відомо багато варіантів 
класифікації інвесторів. Розглянемо їх характеристику. 

За організаційною формою інвестори поділяються на такі групи: 
– юридичні особи, що включають комерційні та некомерційні організації 

будь-яких організаційно-правових форм, зареєстровані як на території України, 
так і поза її межами; 
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– фізичні особи незалежно від того, чи є вони резидентами; 
– об'єднання юридичних осіб, включаючи різного виду холдинги, концерни, 

промислово-фінансові групи; 
– об'єднання юридичних, фізичних осіб на основі договору про спільну 

співпрацю; 
– державні органи. 
За формою власності інвестованого капіталу всіх інвесторів поділяють на 

приватних, державних та муніципальних. Приватні інвестори є юридичними 
особами, заснованими на недержавних формах власності, а також фізичними 
особами. У ролі державних інвесторів виступають органи державної влади, а 
також державні підприємства. Муніципальні інвестори представлені органами 
муніципальної влади, а також муніципальними підприємствами. 

За менталітетом інвестиційної поведінки виділяють консервативних, 
помірно-агресивних та агресивних інвесторів. Консервативним є інвестор, що 
турбується про безпеку інвестицій та уникає здійснення середньо- та 
високоризикованих вкладень. Головними цілями для такого інвестора є бажання 
захистити свої вкладення від інфляції. До помірно-агресивних належать 
інвестори, що обирають такі інструменти, об'єкти вкладення яких сукупно 
забезпечують приріст капіталу. Високоризиковані вкладення страхуються ним 
менш дохідними вкладеннями. Агресивний інвестор – це інвестор, що прагне 
швидкого зростання для вкладених коштів (капіталу). Як правило, він обирає 
об'єкти (інструменти) інвестування за критерієм максимізації доходу. 

За цілями інвесторів поділяють на стратегічних і портфельних. Для 
стратегічного інвестора головною метою є інвестування. Як правило, він бере 
участь у стратегічному управлінні діяльністю об'єкта, в який інвестуються 
кошти. Портфельний інвестор вкладає свої кошти в різноманітні об'єкти 
(інструменти) з різним ступенем дохідності. 

За належністю до резидентів виокремлюють вітчизняних та іноземних 
інвесторів. Вітчизняними інвесторами є всі особи-резиденти. До іноземних 
інвесторів належать іноземні держави, міжнародні фінансові організації та 
іноземні юридичні та фізичні особи. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Проблеми забезпечення інвестиційної безпеки набули особливої 

актуальності в сучасний період глобалізації світової економіки, виникнення 
геополітичних загроз зовнішнього характеру та внутрішніх кризових явищв 
різних сферах діяльності держави. Створення умов для здійснення інвестиційної 
діяльності, що сприятиме зростанню конкурентоспроможності національної 
економікиповинно базуватися на використанні ефективних методів оцінки 
інвестиційної безпеки держави.  

Інвестиційна безпека на думку вчених [1, 2, 5] є однією із складових 
економічної безпеки, яка в свою чергу поділяється за певними рівнями розвитку 
економіки: країна, регіон, галузь діяльності, підприємство, а також об’єднує 
вказані рівні безпеки. Серед методичних підходів щодо оцінки рівня 
інвестиційної безпеки здебільшого виділяють наступні: індикативний та оцінка 
ступеня загроз. 

Основи оцінки рівня інвестиційної безпеки держави на наш погляд 
запропоновано в роботах Барановського О.І. та Кириленка В.І. [1, 2]. 
Кириленко В.І. основним критерієм інвестиційної безпеки вважає 
конкурентоспроможність економіки, що забезпечується в процесі динамічного 
розвитку [2]. До критеріїв інвестиційної безпеки відносять також інтенсивність 
інвестиційних процесів, в тому числі в інноваційну діяльність, динаміку рівня та 
якості життя громадян; екологічні фактори розвитку [5]. Система показників для 
визначати рівня інвестиційної безпеки на думку Барановського О.І. включає: 
обсяг інвестицій до ВВП; обсяг інвестицій за рахунок усіх джерел 
фінансування; співвідношення прямих і портфельних інвестицій; ступінь 
покриття потреби держави (регіону) в інвестиційних ресурсах; частка 
бюджетних коштів у вартості інвестиційного проекту; обсяг прямих іноземних 
інвестицій; частка України у світовому обсязі прямих іноземних інвестицій; 
відсоток сумарних інвестицій за всіма джерелами фінансування до ВВП; частка 
іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій країни; величина іноземних 
інвестицій на душу населення [1]. 

Складові оцінки інвестиційної безпеки держави розглянуто в роботі [2], 
шляхом виокремлення груп показників інвестиційної безпеки території на дві 
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сфери: загальноекономічна та реальних галузей економіки. Зокрема в 
загальноекономічній сфері передбачено наступні блоки показників-індикаторів: 
державні фінанси; банківська діяльність; інвестицій, науки та інновацій; 
грошово-кредитної системи. У наукових розробках пропонується оцінювати 
інвестиційну безпеку держави на основі показника співвідношення загального 
обсягу реальних інвестицій в економіку країни до ВВП [3]. При цьому 
визначення індикатора інвестиційної безпеки проведено на основі вивчення 
зарубіжного досвіду, який свідчить про стабільність економічного зростання 
країни, при значенні цього показника в діапазоні 19–25%. Колектив авторів 
вважає доцільним досліджувати рівень інвестиційної безпеки країни з 
використанням таких індикаторів: рівень інвестування (співвідношення валових 
інвестицій до ВВП), %; питома частка прямих іноземних інвестицій 
(відношення акціонерного капіталу до ВВП); рівень оновлення основних засобів 
[7]. Вказана сукупність індикаторів не забезпечує врахування усіх видів 
інвестиційних ризиків та загроз, що виникають на рівні функціонування 
держави. 

З метою управління інвестиційними проектами використовується методика, 
яка передбачає вивчення стану інвестиційної безпеки країни на основі 
визначення сукупного індексу інвестиційної безпеки (In Venture Investment 
Security Index). Цей узагальнений показник дозволяє оцінити рівень стійкості 
економічної системи щодо залучення та освоєння інвестицій, з метою 
забезпечення економічного розвитку [6]. Методика розрахунку індексу 
базується на оцінці системи показників, які відображають стан економічного 
розвитку країни, інвестиційну активність, інвестиційні ризики та очікування 
інвесторів; кредитний рейтинг країни, інвестиційний клімат держави. 

В умовах України кількісна та якісна оцінка інвестиційної безпеки 
проводиться відповідно прийнятих у 2013 році Методичних рекомендацій щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки [4], де серед її складових виділено 
інвестиційно-інноваційну безпеку. До основних індикаторів інвестиційної 
складової інвестиційно-інноваційної безпеки на законодавчому рівні віднесено 
наступні показники (їх оптимальні, порогові, граничні значення): валове 
нагромадження основного капіталу, відсотків ВВП; відношення чистого 
приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, %; інтегральний індекс 
інвестиційної сприятливості бізнес-середовища, %; розмір економіки України, 
відсотків до світового ВВП; відношення вартості нововведених основних 
засобів до обсягу капітальних інвестицій, %; відношення кредитів, наданих 
нефінансовим корпораціям та домогосподарствам на придбання, будівництво та 
реконструкцію нерухомості (кумулятивно, скориговано на курсову різницю), 
відсотків ВВП. На основі результатів аналізу передбачених індикаторів 
економічної безпеки та виявлення загроз національній безпеці проводиться 
інтегральна оцінка рівня економічної безпеки держави та окремих видів 
економічної діяльності. Разом з тим, вказаний методичний підхід не дозволяє 
визначити оптимальне співвідношення між розміром внутрішніх та зовнішніх  
інвестицій держави. 
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За результатами проведеного дослідження слід відзначити напрями 
вдосконалення оцінки інвестиційної безпеки держави: повне відображення 
загроз національним інтересам розвитку; формування показників на основі 
міжнародних стандартів з метою здійснення порівняльної оцінки з іншими 
державами, зокрема використання інституційного блоку показників 
інвестиційної безпеки. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «НОВИЙ ТОВАР»  
ТА «ІННОВАЦІЙНИЙ ТОВАР» В МАРКЕТИНГОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Компанія не може бути успішною на ринку протягом довгого періоду часу, 
не роблячи дій з розвитку і удосконалення своїх товарів. Кожен товар має свій 
життєвий цикл, потреби споживачів постійно змінюються, а зовнішні 
неконтрольовані організацією чинники, як-от економічна криза, підштовхують 
компанію до зміни своєї активності на ринку. У зв’язку з цим компанія повинна 
здійснювати цілісний і безперервний процес вдосконалення товарного 
асортименту відповідно до тенденцій розвитку ринку, що включає також 
розробку та виведення нових товарів на ринок [4]. Найбільш поширене 
визначення нового товару – це новий продукт, що надійшов на ринок і 
відрізняється від існуючих товарів схожого призначення якою-небудь зміною 
споживчих властивостей [5]. Проте це досить загальне тлумачення, в світовій 
практиці відомо біля 50 визначень поняття «новий товар».  

При визначенні поняття «новий товар», розуміння «новизни» має відносний 
характер. Новий для даного підприємства може бути вже відомим для інших; 
критерієм порівняння при визначенні новизни в порівнянні з товарами-
аналогами є відмінності в споживчих властивостях, споживчий рівень якості. 
Наведемо декілька можливих трактувань поняття «новий товар»:  

1) відрізняється від товарів-аналогів;  
2) є новим для підприємства;  
3) по-новому задовольняє потребу;  
4) вироблений в певний визначений період часу;  
5) придбали не більше 50% потенційних покупців;  
6) знаходиться в фазі росту (концепція ЖЦТ). 
Тим не менше, існує ще багато критеріїв, за якими можна класифікувати 

новий товар. Деякі із можливих класифікацій подані у таблиці 1. 
Досить часто в літературі можна зустріти ототожнення понять «новий 

продукт» (новинка) та «інноваційний продукт» (інноваційна продукція), 
зокрема, ці поняття навіть об’єднують, наприклад «нова продуктова інновація» 
[6, 7]. У Законі України «Про інноваційну діяльність» [3] інноваційна продукція 
визначається як новийконкурентоздатний товар чи послуга, що відповідає таким 
вимогам:  
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а) є результатом виконання інноваційного проекту; 
б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або якщо 

не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на 
ринку,є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники; 

в) рішення про кваліфікування продукції інноваційною приймає 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
інноваційної діяльності, за результатами експертизи. 

Таблиця 1 
Підходи до класифікації нових товарів 

Автор 
класифікації 

Критерії, які 
характеризують товар як 

новий 
Класифікація товарів 

Зав’ялов П.С. 1) критерій часу;  
2) критерій відмінності від 
аналогів; 
3) критерій ступеня 
відмінності товару. 

1) нововведення;  
2) новий товар-дублікат;  
3) модифікація товару. 

Кардаш В.Я., 
Павленко А.Ф., 
Шафалюк О.К. 

Оригінальність товару. 1) оновлений;  
2) модернізований;  
3) модифікований;  
4) удосконалений. 

Шофре, Дорі Природа змін фізичних або 
сприйманих характеристик 
нового товару.  

1)оригінальні;  
2)оновлені;  
3)товари з новим 
функціонуванням. 

Бейкер М. 1) Часовий критерій: час 
засвоєння, виробництва і 
появи на ринку або 
підприємстві  
2) Критерій відмінності 
нового товару від аналогів: 
задоволення принципово 
нової потреби, прогресивна 
зміна характеристик  
3) Критерій рівня 
відмінності  
характеристик даного 
товару від інших 

Рівні новизни: 
1) зміна зовнішнього вигляду  
2) часткова зміна споживчих 
властивостей, удосконалення 
технічних характеристик  
3) принципова зміна 
споживчих властивостей та 
способу задоволення потреби  
4) докорінно новий товар  

Джерело: складено автором на основі [1, 2]. 
 
Виходячи з трактування закону, лише продукція, яка отримала 

підтвердження спеціального органу, може вважатися інноваційною. Але, як 
показує практика, через складність та бюрократичність процесу багато 
компаній, особливо міжнародних, не подають свої товари на інноваційну 
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експертизу в Україні, проте вважають за потрібне продовжувати 
використовувати термінологію «інноваційний продукт» при здійсненні 
маркетингових кампаній. Таким чином, це може бути порушенням закону, але 
по своїй суті правдивим твердженням. У зв’язку з цим існує чітка необхідність у 
виділенні критеріїв інноваційного продукту та нового продукту на українському 
ринку. Можна виокремити такі основні критерії: унікальність, потенціал ринку, 
якісні характеристики товару та їх прийняття споживачем, особливості 
технологічного процесу при створенні продукту. Розглянемо кожен з них 
детальніше. 

1. Унікальність. Ця характеристика є обов’язковою для інноваційного 
продукту, оскільки при значній долі витрат на дослідження і розробки продукт 
має відрізнятися від існуючих аналогів на ринку. Проте для нового продукту ця 
характеристика не є обов’язковою, адже часто він є аналогом до продукту 
конкурента або модифікацією існуючого продукту.  

2. Потенціал ринку. Інноваційний продукт зазвичай створює/актуалізує 
потребу, тому і формує власний сегмент ринку. Внаслідок цього при розробці 
важливо врахувати, наскільки цей сегмент ринку великий і чи дозволить 
окупити інвестиції. Новий продукт зазвичай створюється вже в існуючому, але 
все ще високо потенційному сегменті ринку, що дозволяє із меншими витратами 
завоювати долю ринку, найчастіше за рахунок перетягування існуючих 
споживачів аналогічних товарів. 

3. Якісні характеристики продукту та їх прийняття споживачем. При 
розробці інноваційного продукту тестування дослідних зразків є обов’язковою 
умовою для визначення того, чи варто продовжувати розробку і що варто 
вдосконалити. При створенні нового продукту тестування продукту проводити 
необов’язково, оскільки він може бути вже знайомим споживачеві. Але в такому 
випадку варто сконцентруватися на тестуванні маркетингової комунікації, яка 
дозволить виокремити і підкреслити особливості продукту порівняно з його 
попередніми версіями чи аналогами конкурентів. 

4. Особливості технологічного процесу при створенні продукту. При 
створенні інноваційного продукту можуть бути використані інноваційні 
технології або процеси, які можуть і не впливати на кінцеві споживчі 
властивості, проте суттєво скорочувати витрати при виробництві у перспективі. 
Такий товар може бути не новим у сприйнятті споживача, проте інноваційним з 
точки зору процесу виробництва. І навпаки, новий товар може створюватися 
при існуючому технологічному процесі, а модифікації можуть стосуватися 
рецептури чи складу продукту, його упаковки чи навіть зміни об’єму в упаковці. 

Узагальнюючи все вищесказане, для інноваційних продуктів на перше місце 
виходить розробка самого продукту, починаючи від створення унікальної 
концепції та завершуючи комерціалізацією, що вимагає значних інвестицій у 
дослідження та розробку, які далеко не завжди можуть окупитися. Тоді як на 
відміну від інноваційних продуктів, при запуску нового продукту фокус 
компанії зміщується з власне продукту на правильність його позиціонування, 
оскільки лише 10% є «світовими новинками», тоді як інші – це модифікації та 
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покращення існуючих продуктів чи процесів їх виробництва [2].  
Таким чином, проведене дослідження дає змогу сформулювати авторське 

визначення поняття «новий продукт» – це товар або послуга, що є новим у 
портфелі підприємства та може відрізнятися від схожих товарів або послуг за 
рахунок зміни споживчих властивостей, технологічного процесу виробництва 
або використовуваних у процесі виробництва ресурсів. Характеристика новизни 
продукту є актуальною з моменту відкриття продажів протягом обмеженого 
періоду часу: залежно від динаміки розвитку сегменту та його насиченості 
новинками – від 4 місяців до одного року. Звідси можна зробити висновок, що 
інноваційний продукт є новим, проте новий продукт не обов’язково передбачає 
наявність інновацій у споживчих характеристиках, ресурсах чи технології. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ 
 

Маркетинг – це та сфера бізнесу, в якій все мінливо, тому потрібно завжди 
тримати руку на пульсі та шукати нові рішення. 

Цифровий маркетинг – це модель маркетингу 21-го століття, маркетинг 
масової індивідуалізації, маркетинг з використанням цифрових каналів. 
Інтернет-маркетинг який дозволяє взаємодіяти з цільовими сегментами ринку не 
тільки в онлайн, а оффлайн  середовищі. 
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Термін «цифровий маркетинг» почав використовуватися в 1990-х роках. До 
2010 року значно виріс рівень складності інструментів цифрового маркетингу як 
комплексу для ефективного створення тісних стосунків з споживачем. 

Маркетинг, що використовує останні технології стає все більше цифровим 
процесом. Цифровий маркетинг – це використання цифрових каналів для 
просування продукції підприємства. Сюди входять: просування в блогах 
соціальних мереж, створення Інтернет сайтів, вірусна реклама. Це великий 
комплекс, на основі цифрових технологій використовує різні види маркетингу 
для кращого просування продукту і бренду. Завдяки цьому споживачі можуть 
формувати продукт таким чином, яким вони хотіли б його бачити, у них 
з’являється унікальна можливість напряму контактувати з компаніями, 
висловлювати свої думки і бути почутими. Цей зв'язок дуже важливий для 
підприємця. Сучасний світ швидко змінюється і компанії повинні бути завжди 
готові оперативно реагувати на ці зміни. 

Основними перевагами цифрового маркетингу є: адресність; точна оцінка 
ефективності сайту; визначення попиту на основі відстеження тематики запитів; 
реактивність покупки. 

Маркетологи вважають електронну розсилку повідомлень ефективною 
стратегією, коли йдеться про цифровий маркетинг, оскільки це ще один спосіб 
побудувати довгострокові стосунки з споживачем. 

Цільовою аудиторією, на яку може бути спрямований цифровий маркетинг, 
є: технологічна оснащеність, економічна можливість, юридичні особи, фізичні 
особи. Цифровий маркетинг з точки зору маркетингових комунікацій 
передбачає використання всіх можливих форм цифрових каналів для 
просування бренду. Цифровий маркетинг тісно переплітається з Інтернет-
маркетингом, який є його частиною, оскільки використовує однаковий канал 
комунікацій (Інтернет).  

Концепція маркетингу має універсальний характер направлений на 
підвищення конкурентоспроможності підприємств. В умовах розвитку цифрової 
економіки, теоретичні положення маркетингу набувають специфічних форм, 
адаптуючись до сьогоднішніх змін. Обсяг накопиченої інформації зростає, 
зберігання даних за допомогою процесу  цифрових технологій стає дешевшим і 
спонукає інтеграцію маркетингових комунікацій з іншими маркетинговими 
інструментами. Таким чином, завдяки цифровим методам використання та 
обробка інформації стає головним джерелом підвищення ефективності 
маркетингової діяльності. 

Сучасні умови, Інтернет, цифрові канали дають поштовх для  появи нової 
форми маркетингової діяльності – цифрового маркетингу. Постійно у світі 
з’являються нові процеси, які потребують нові підходи і трансформацію 
поглядів в маркетинговому управлінні виробництвом. Розвиток інформаційного 
простору і процесів глобалізації стимулюють необхідність використання 
цифрового маркетингу, тому що споживачі завжди відають перевагу брендам, 
які швидко освоюють цифрові канали. Саме тому маркетинг модифікує 
комунікаційні заходи. Цифровий маркетинг має свої переваги це залучення 
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споживача у взаємодію з брендом; розповсюдження інформації про компанії 
серед цільової аудиторії; відсутність територіальних обмежень при реалізації 
маркетингових ідей; легкий доступ до інформаційного ресурсу; підтримка 
іміджу компанії. 

Цифровий маркетинг часто називають он-лайн маркетингом, Інтернет 
маркетингом або веб-сервером-маркетингом. З часом термін «цифровий 
маркетинг» придбав велику популярність в багатьох країнах. У США 
використовують термін «он-лайн маркетинг», в Італії «веб-сервер-маркетинг», у 
Великобританії і багатьох інших країнах широко використовується термін 
«цифровий маркетинг». 

Маркетологи вважають електронну розсилку повідомлень ефективною 
стратегією, коли йдеться про цифровий маркетинг, оскільки це ще один спосіб 
побудувати довгострокових стосунків зі споживачем. Отже, сучасних умовах 
Інтернет відкриває великі можливості перед підприємствами в напрямку 
підтримки довгострокових відносин зі споживачами. Тому кожному 
вітчизняному підприємству треба у своїй діяльності застосовувати нові 
технології, а саме цифровий-маркетинг, включати його в перелік інструментів 
своєї реклами. 
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ВИДИ КОНТЕНТУ ТА КОНТЕНТ, ЯКИЙ СПРИЯЄ 
ЗБІЛЬШЕННЮ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ 

 
Динаміка та особливості економічного розвитку вимагають пошуку нових 

форм та методів організації підприємницької діяльності, орієнтованих на 
застосування сучасних маркетингових технологій, прискорення науково-
технічного прогресу, аналіз та задоволення потреб населення і суспільства в 
товарах і послугах. 

Поняття об'єднує контент сайту або іншого інтернет сервісу. Він може мати 
різний вигляд, оскільки має на увазі під собою не тільки текст. 

Класифікація контенту допомагає маркетологам планувати просування і 
складати контент-плани. Є декілька видів інформаційних матеріалів. 

До першого виду можна віднести інформаційний контент. Зазвичай, перед 
покупкою люди збирають інформацію про даний товар чи послугу. Наприклад, 
щоб вибрати холодильник, потрібно знати, яка марка більш надійна, скільки 
літрів корисного об’єму знадобиться Вашій родині, розташування морозильної 
камери та інше. 

Інформаційний контент розкриває товар з нових сторін і повинен займати 
приблизно 50% від усіх постів. До такого контенту ми відносимо: 

– Репутаційний. Потрібно розказати про свої успіхи і досягнення, показати 
отримані дипломи після пройдених курсів і тренігів, сертифікати та атестати. 

– Новини галузі. Сюди входять думки лідерів ринку і експертів, новинки 
галузі, рейтинги, тренди, прогнози, методики і техніки застосовуються в 
галузі. В якості ілюстрації підійде інфографіка. 

– Огляди. Наприклад, товарів і послуг, корисних сайтів, інструментів і 
матеріалів. 

– Характеристики товару. Наприклад, відповіді на питання, FAQ, за і проти, 
руйнування міфів.  

– Деталі. Порівняння товарів, ТОП-3 кращих продуктів і т.п. 
– Життя компанії. Наприклад, місія і історія, новини, засновник і фахівці, 

репортажі, інтерв'ю, кращі працівники, робочий день співробітника, анонси та 
звіти з заходів. 

– За лаштунками. Процес створення товару, майстер-класи з виготовлення, 
секрети, корисні трюки, фото з виробництва, процес використання товару. 

Наступним видом є Контент продажу. На етапі, коли клієнт вже знає про 
компанію і готовий до покупки, він шукає конкретний продукт або послугу. 
Саме в цей час йому найкраще підійде контент продажу. Тобто, коли отримано 
довіру і лояльність аудиторії, потрібно починати публікувати контент продажу. 
Це може бути: 

– кейс; 
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– акційна розсилка; 
– сторінка продажу чи лендинг;  
– відгуки; 
– комерційна пропозиція; 
– пост продажу в соцмережах. 
Особливість тексту продажу в тому, що він містить конкретну пропозицію і 

заклик до дії - купити, замовити. 
До контенту продажу можна віднести: 
– Товар, і все, що до нього належить: демонстрація товару, оффер, вибір дня, 

фото «до і після». 
– Соціальні підтвердження. Це пости, які говорять, що даний товар 

популярний, і його купують, відгуки та фото реальних клієнтів, історії про те, як 
хтось вирішив свою проблему за допомогою товару, фото з зірками. 

– Акції, тобто можливість вигравати призи і розпродажі, обмежені за часом. 
Щоб аудиторія не занудьгувала і продовжувала читати блог, розсилку, 

стрічку в соцмережах, потрібно час від часу пропонувати їй відпочити і 
повеселитися. Це завдання вирішує розважальний контент. З його допомогою 
потрібно постаратись залучити пасивного читача до спілкування. Такого 
контенту має бути близько 20%. 

До розважального контенту відносяться: 
– Провокації або спростування догм, думки, які йдуть врозріз із 

загальноприйнятою. 
– Опитування. Опитування заради опитування нікому не цікаві. Це показує 

аудиторії, що їх думка впливає на результат. 
– Конкурси та розіграші. Цей вид контенту останнім часом набуває все 

більшої популярності, оскільки людям подобається розгадувати різноманітні 
загадки, коментувати їх, ділитися ними зі своїми підписниками тощо. 

– Квести. Це трудомісткий, але дуже ефективний інструмент маркетингу. 
Немає нічого кращого, якщо ви хочете, щоб ваш бренд запам'ятали. 

– Марафони. Челлендж, коли група учасників робить одне і те ж. Переможе 
той, хто перший викладе результат або дійде до кінця. 

– Пости для створення настрою. («меми», підбірки кумедних фото та 
відеороликів тощо) – найбільш популярний та найбільш вірусний вид 
розважального контенту, який отримує більшу частину «лайків» (вподобань 
користувачів) та «шерів» (можливість поділитися матеріалом зі своїми 
підписниками за допомогою його репосту). Проте, при створенні цього виду 
розважального контенту слід пам’ятати про особливості своєї аудиторії, 
оскільки різні вікові чи професійні категорії користувачів сприйматимуть його 
по-різному; 

– Цитати, афоризми, висловлювання відомих особистостей – різновид 
розважального контенту, що використовується майже кожною спільнотою у 
соціальній мережі та активно розповсюджується її користувачами, нерідко з 
помилковим автором чи спотвореним змістом. 

– Цікаві факти – матеріали науково-пізнавального характеру; 
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– Зворушливі історії – за формою і способом викладу ці матеріали 
нагадують новели, в яких йдеться про певну подію з життя сучасної людини. 

– Підбірки, рейтинги – матеріали досить суб’єктивного змісту, адже створені 
на основі думок та вподобань однієї особистості, яка намагається нав’язати їх 
іншим користувачам. 

– GIF-анімації – популярний графічний формат. Принцип створення цих 
ефектів побудований на використанні почергово кількох статичних зображень-
кадрів. Для кожного кадру вказується час його висвітлення на екрані. 
Послідовність кадрів може бути зациклена. Часто цю технологію бачимо серед 
рекламних повідомлень у мережі [5]. 

– «Живе» відео. Його суть полягає у автоматичному завантаженні та 
програванні при гортанні користувачем соціальної мережі Facebook власної 
стрічки новин. Таким чином розробники подібних матеріалів ніби примушують 
користувача переглянути його. 

Контент, що приваблює. 
Цей вид контенту стимулює клієнтів спілкуватися – залишати коментарі, 

ділитися своїми фотографіями. Він найчастіше використовується в соцмережах, 
щоб розворушити підписників і зробити сторінку компанії «живою». Види 
даного контенту, що стимулюють до того, щоб залишити коментар чи розпочати 
обговорення, такі: 

– статті на гострі теми; 
– статті-думки; 
– інтерактивний контент – тести, вікторини, опитування, онлайн-

калькулятори, анімовані інфографіки; 
– питання-відповіді; 
– публікації про актуальні події. 
Вірусний контент – це ще один вид контенту, в якому вірусні публікації 

допомагають вирішити кілька завдань: вони привертають увагу цільової 
аудиторії, трафік на сайт і увагу експертів. Трафік потім конвертують в ліди 
(потенційні клієнти, які згідно до вашої воронки продажів перебувають у різній 
стадії готовності здійснити купівлю вашого товару чи послуги) за допомогою 
email розсилок, таргетованої реклами (оголошення, максимально релевантні до 
запитів користувачів) в соціальних мережах. 

Контент, який частіше стає вірусним: 
– меми; 
– відео; 
– тести; 
– статті-добірки; 
– електронні книги. 
Отже, контент умовно можна розділити на такі види: інформаційний, 

контент продажу, розважальний, контент, що залучає і вірусний. Комбінуючи 
різний контент, маркетологи отримують можливість продавати продукти, 
підтримувати інтерес читачів і просувати бренд. 

Тобто, варіантів контенту дуже багато. Все, що потрібно зробити – вибрати 
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відповідні види і оптимізувати їх під свою цільову аудиторію. Кожен хороший 
пост збільшує ймовірність покупки, а кожен поганий – зменшує. 
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
 

Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій, більша половина 
людства використовують Інтернет не тільки у повсякденному житті, але й 
користуються ним для розвитку власного бізнесу. Внаслідок цього і була 
створена зовсім нова галузь в економіці – електронна комерція. Електронна 
комерція – це термін, який включає в себе проведення ділових та фінансових 
трансакцій в Інтернеті. До неї відноситься купівля – продаж товару, 
електронний банкінг та безготівкові розрахунки, електронний маркетинг. 
Більше того, із появою цієї галузі з'явились абсолютно нові інформаційні 
технології, такі як: електронні платіжні системи, хмарні сервіси, тощо.  

Особливу роль у економічному розвитку країни відіграє вплив електронної 
комерції при здійсненні ефективного розподілу ресурсів, які спрямовуються на 
виробництво найпотрібніших суспільству товарів та послуг.  

Одним із сучасних інструментів електронної комерції, який впливає на 
економічний розвиток України є система Prozorro. Тобто, електронна система 
публічних закупівель, яка прийшла на зміну паперовим держтендерам.  
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Згідно Закон України “Про публічні закупівлі” (№ 922-VIII від 25.12.2015 р.) 
системи публічних закупівель Prozorro має за мету забезпечення розвитку 
відкритої конкуренції і прозорих державних закупівель. Задача, яка стоїть перед 
Системою – унеможливлення корупційних складових при здійсненні закупівель 
державними установами [1]. 

Система Prozorro передбачає: 
– впровадження обов'язкового проведення процедур через електронну 

систему; 
– запровадження електронного аукціону, який передбачає автоматичну 

оцінку тендерних пропозицій; 
– визначення нових понять: «авторизований електронний майданчик», 

«електронна система закупівель», «централізована закупівельна організація», 
«система хмарних обчислень»; 

– замість п’яти  процедур залишити встого три: відкриті торги, 
конкурентний діалог, переговорна процедура; 

– зміна термінології, зокрема: замість терміну «державна закупівля» 
вводиться термін «публічна закупівля»; замість термінів «конкурс», 
«документація конкурсних торгів»; «пропозиція конкурсних торгів», «комітет з 
конкурсних торгів». Вводяться поняття «тендер», «тендерна документація», 
«тендерна пропозиція», «тендерний комітет».  

Система Prozorro використовує комерційні онлайн-майданчики для 
реєстрації та підключення користувачів та організаторів. В системі є кілька 
акредитованих майданчиків для всіх типів закупівель. 

До очікуваних переваг системи Prozorro: викорінення і системне запобігання 
корупції, врозорість всього тендерного процесу, неприпустимість дискримінації 
заявок, об'єктивна оцінка тендерних заявок, простота і легкість застосування 
тендерних процедур, перехід на електронний документообіг, повна звітність і 
аналіз всіх державних закупівель, відкриті процедури прийняття рішень, широке 
залучення громадськості, приватні електронні майданчики. 

Варто зауважити, що за 2016-2018 система заощадила державі 55,3 млрд грн, 
всього за три роки існування система дозволила зекономити 86 млрд грн. 

Відповідно до звіту Prozorro за 2018 р. в загальній кількості тендерів від 
держзамовників – 1,1 млн, найбільша частка припадає на будівельні роботи – 
146 тис. тендерів. Крім того, будівельні роботи та поточний ремонт 
продемонстрували найбільшу суму різниці в абсолютному еквіваленті, яка 
склала 7,6 млрд грн (згідно звіту по публічних закупівлях Мінекономіки за 2018 
рік) [2]. Найдорожчими договорами, укладеними з іноземними учасниками, 
також стали договори на будівельні роботи та поточний ремонт – 20 млрд грн.  

Основною перевагою системиProzorroє те, що будь-яка людина, або 
представник ЗМІ, чи контролюючий орган можуть бути віртуально присутніми 
на закупівлі. Спроба провести корумпований тендер одразу отримує розголос. 
Система назавжди зберігає історію редагувань та дає можливість подивитись 
видалені документи. Будь-який учасник торгів в режимі онлайн може 
подивитись які компаній брали участь та онлайн подати скаргу на підприємство. 
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Система також надає повний доступ до комерційних пропозицій всіх учасників 
та ходу торгів. В систему викладається повна інформація про товар, послугу або 
роботи переможця, включно з укладеним договором. 
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ 
 

Лояльність персоналу – це доброзичливе, коректне, щире, шанобливе 
ставлення докерівництва, співробітникам, іншим особам, їхнім діям, до компанії 
в цілому; усвідомлене виконання співробітником своєї роботи відповідно до 
цілей і завдань компанії і в інтересах компанії, а також дотримання норм, 
правил і зобов'язань, включаючи неформальні, відносно компанії, керівництва, 
співробітників та інших суб'єктів взаємодіїЗапропоновано методику оцінки 
рівня лояльності персоналу компанії що складається з декількох етапів: 

1. Побудувати лінійну багатофакторну економетричну модель (включити усі 
відповідні фактори) і визначити усі її характеристики. 

2. Тестування на статистичну значимість параметрів моделі, коефіцієнта 
множинної кореляції. Перевірка адекватність моделі за допомогою критерію 
Фішера. 

3. Тестування моделі на наявність мультиколінеарность за методом 
Феррара– Глобера, оцінити суттєвість мультиколінеарності. 

4. Тестування моделі на наявність автокореляціі помилок за критерієм 
Дарбіна-Уотсона. 

5. Тестування моделі на гетероскедачності залишків за допомогою тесту 
Парка для кожного фактору, та для моделі загалом  тестом Уайта. 

6. Калібрування моделі і розробка рекомендація для поліпшення 
маркетингової стратегії. 

Побудова економетричної моделі буде здійснюватися на основі даних 
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отриманих в результаті опитування працівників різних організацій. Була 
отримана вибірка з оцінок 34 респондентів, які погодились надати свої відповіді 
на запитання, що стосувались їх задоволення своєю роботою та роботодавцем.  

Побудова та аналіз економетричної моделі управління лояльністю 
персоналу буде проводитися в програмі Statistica. 

В результаті інтерпритації змінних моделі отримали, що результуючою 
зміною У є рівень лояльності співпрацівників в Україні. Факторами, які 
впливають на це є: Х1– соціальна залученість в організацію; Х2–  стосунки в 
колективі; Х3– займана посада; Х4– рівень заробітної плата та бонуси;  
Х5– можливості кар'єрного просування і розвитку; Х6– реалізація очікувань;  
Х7– організаційна справедливість; Х8 –проведення трененгів та корпоративів  
керівництвом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Вихідні данні 

 
Дослідивши на мультиколінеарність незалежні змінні отримаємо 

модель:Y=X2+0.48X3+0.42X4, де де У –  рівень лояльності персоналу до 
компанії в якій вони працюють іншими словами готовність робітників 
рекомендувати свого роботодавця друзям та знайомим; Х2 – стосунки в 
колективі; Х3– займана посада; Х4– рівень заробітної плата та бонуси. 

Проаналізуємо отриману модель. R = 0.95 – коефіцієнт множинної кореляції; 
R2= 0.91 – коефіцієнт детермінації моделі;Adjusted R2 = 0.9 – скорегований 
коефіцієнт детермінації на число спостережень і число параметрів моделі;  
F (3,30) = 86,82 – критерій Фішера статистичної значимості моделі з числом 
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ступенів свободи та рівнем значимості р; Розраховане значення статистики 
Фішера необхідно порівняти з табличним для числа ступенів свободи k1 = 2, k2 = 
65 – 2 – 1 = 62, рівня значущості α = 0,05 (F0,05 (3;30) = 2,92). 

Оскільки 86,82 > 2,92, то приймається гіпотеза, що побудована модель є 
статистично значущою, тобто зв’язок між залежною та пояснювальними 
змінними істотний. 

 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Економічний аналіз моделі 
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Виконаємо економічний аналіз моделі. Нехай оцінка задоволеності 
персоналу стосунками в колективі збільшиться на 5%,  а оцінки за факторами Х3 
та Х4 залишиться незмінними, в такому випадку У=8,37 (рис. 2), тобто 
збільшиться на 1,9 % від рівня лояльності персоналу на даний час. 

Нехай оцінка задоволеності персоналу займаною посадою збільшиться на 
5%, а оцінки за факторами Х2 та Х4 залишиться незмінними, в такому випадку 
У=8,41 (рис.2), тобто збільшиться на 2,4 % від рівня лояльності персоналу на 
даний час. 

Нехай оцінка задоволеності персоналу рівнем заробітної плати збільшиться 
на 5%, а оцінки за факторами Х2 та Х3 залишиться незмінними, в такому 
випадку У=8,37 (рис. 2), тобто збільшиться на 1,9 % від рівня лояльності 
персоналу на даний час. 

Отже, був проведений прогноз за множиною лінійною економетричною 
моделлю залежності рівня лояльності персоналу в організації від трьох 
найбільш впливових факторів такі як стосунки в колективі, займана посада та 
рівень заробітної плати та бонуси.  

З отриманих результатів можна сформувати висновок, що для підвищення 
лояльності свого персоналу керівництво організації в першу чергу повинно 
контролювати питання персоналу та посад, яку кожен з робітників займає, тобто 
в процесі прогнозування було виявлено, що саме підвищення рівня 
задоволеності персоналу займаною ним посадою призведе до найбільшого 
підвищення загального рівня лояльності. Крім того, було виявлено, що 
заробітна плата та стосунки в колективі однаково впливають на рівень 
лояльності, а значить що керівництво повинно більше приділяти уваги 
непорозумінням, суперечкам та навіть конфліктам що виникають в процесі 
роботи між працівниками, та частіше проводити розважальні заходи, 
корпоративи та тренінгів для згуртування колективу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В2С 
 

Стрімкі темпи науково-технічного розвитку у всіх видах економічної 
діяльності зумовлюють появу нових форм та методів ведення підприємницької 
діяльності та задоволення потреб споживачів.  

В Україні розвиток електронної комерції супроводжується відсутністю 
офіційних статистичних даних щодо її обсягів, недостатньою безпекою даних, 
що передаються через Інтернет, невизначеністю реального існування 
контрагента, незнанням правил ведення іноземного бізнесу та відсутністю в 
окремих випадках універсальних стандартів взаємодії та сумісності при роботі в 
глобальній мережі. У вітчизняному електронному бізнесі мало поширені 
автоматизовані системи управління виробничою, торговельною, фінансовою 
діяльністю корпоративного рівня.  

Механізм купівлі споживчих товарів складається з п’яти етапів: 
1) Усвідомлення потреби (який нестаток, чим він викликаний). На цьому 

етапі маркетологам важливо визначити коло тих обставин, які підштовхують 
покупця до думки про можливість одержання тієї чи іншої послуги. 

2) Пошук інформації про товар – покупцеві потрібні додаткові відомості 
про товар, який його цікавить. Джерелами інформації можуть бути: особисті 
джерела (сусіди, сім’я, друзі), комерційні джерела (реклама, продавці, дилери, 
виставки), джерела емпіричного характеру (дотик, вивчення використання 
товару), загальнодоступні джерела (ЗМІ). 

3) Оцінка варіантів – порівняння товарів за визначальними 
характеристиками (властивості товару, образ марки тощо). 

4) Кінцеве рішення про купівлю – має базуватися на всіх попередніх етапах, 
хоча дуже часто воно буває спонтанним. 

5) Реакція на покупку – споживач визначає своє ставлення до покупки 
«задоволений – незадоволений», від чого буде залежати використання чи 
невикористання споживачем в подальшому цього товару. 

Існують різні підходи до розробки моделей поведінки покупця.Однією з 
поширених моделей купівельної поведінки є «модель чорної скриньки» (за 
Ф. Котлером). Ця модель відображає зв'язок між спонукальними чинниками 
маркетингу (товар, ціна, збут, просування) і реакцією споживачів у відповідь. 
Пройшовши через «чорну скриньку» свідомості покупця, спонукальні чинники і 
інші подразники викликають ряд купівельних реакцій. У «чорній скриньці» 
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споживача спонукальні чинники перетворюються на сукупність 
спостережуваних реакцій: вибору товару, торгівельної марки, торгівельного 
посередника, часу покупки і об'єму покупки. Завдання полягає в тому, щоб за 
даними спостережень зрозуміти, що відбувається в «чорній скриньці» 
свідомості споживача.  

Сама «чорна скринька» у теорії Ф. Котлера складається з двох частин. 
Перша – характеристики покупця, що мають основний вплив на те, як людина 
сприймає збудники та реагує на них. Друга частина – це процес прийняття 
споживацького рішення, від якого залежить результат (рис. 1) [1]. 
 

 
Рис. 1. Модель поведінки покупця за Ф. Котлером 

 
Основною задачею моделювання поведінки споживача є: аналіз розподілу 

долі ринку між суб’єктами електронного бізнесу та формування стратегії 
впровадження рекламної кампанії, оцінка її ефективності з метою збільшення 
прибутку.  

Для виконання першого завдання обрано ймовірнісну модель поведінки 
споживачів з урахуванням психологічних ефектів. Такі моделі мають 
враховувати різноманітні психологічні та соціальні фактори, які відповідно 
описують, як споживачі впливають на те що продається, і хто це купує. 
Результатами моделювання має бути прогноз розподілення долі ринку між 
конкурентами.  

Математична модель С.Пателя та А. Шліжпера будується на основі простої 
ймовірнісної моделі та враховує деякі психологічні ефекти поведінки споживача 
при виборі товарів на ринку. В даній моделі розглянуто наступні ефекти: ефект 
мінімізації шкодування; ефект оцінки важливості якостей та властивостей; 
ефект мінімізації відстані до середнього товару; ефект реклами [2]. 

Модель поведінки споживача на ринку електронної комерції може бути 
представлена у вигляді складної ймовірнісної моделі, яка враховє вплив 
окремих ефектів та має вигляд:  

, 
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де p12- ймовірність придбання споживачем другого товару; p21- ймовірність 
придбання споживачем першого товару; m- інтервал часу; α11- ймовірність 
вибору першого товару за наявності першого;α12- ймовірність вибору другого 
товару за наявності першого; α21- ймовірність вибору першого товару за 
наявності другого;α22- ймовірність вибору другого товару за наявності другого; 
αij--творює матрицю переходів і процес представлений у вигляді ланцюга 
Маркова. 
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РОЗВИТОК ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ 

СИСТЕМ УКРАЇНИ 
 

Платіжні системи (ПС), як засіб переміщення коштів між банками, мають 
вирішальне значення для ефективного функціонування світової фінансової 
системи. Тому, однією з необхідних умов ефективного функціонування світової 
фінансової системи є стабільність міжнародних ПС. 

Стрімке зростання електронної торгівлі та її вплив на українське суспільство 
й економіку викликає потребу в ефективному державному регулюванні даної 
сфери. В електронній торгівлі зацікавлені різні сфери бізнесу. Електронна 
торгівля має принести українській економіці й суспільству наступні вигоди: 
інвестиції, дохід від експортних операцій, підвищення заробітної платні, а 
також збільшення бази оподатковування. Розвиток електронної торгівлі 
багаторазово збільшує потенціал експорту товарів і послуг. 

На сьогоднішній день в Україні експлуатуються такі міжнародні платіжні 
системи з платіжними пластиковими картками та системами банкоматів: 

1. Міжнародна платіжна система VISA International Service Association 
(США) з процесинговим центром в США, Європі та на інших континентах. 

2. Міжнародна платіжна система MasterCard International (США)+ Europay 
International (ЕС) з процесинговим центром в США та Європі [1]. Національна 
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платіжна система НСМЕП  (Україна) з процесинговим центром в Україні. 
3. Національна платіжна система НСМЕП (Україна) з процесинговим 

центром в Україні [2]. 
Національний банк впровадив також всеукраїнську систему ТОПАЗ – 

авторизаційно-транзакційний телекомунікаційний центр для ліцензійних карток 
VISA International, Master-Card, Cirrus/Maestro. Всі види карток ViSA зручні в 
обігу, відповідають необхідним вимогам безпеки і дозволяють приватним 
особам користуватися різними додатковими послугами, а корпоративним 
клієнтам підвищити ефективність фінансового управління підприємством. 

Проведене дослідження електронних платіжних систем показало, що саме 
національна система массових електронних платежів (НСМЕП) є 
перспективним розвитком для платіжних систем в Україні. Аналіз статистичних 
данних засвідчив наявність позитивної тенденції зростання, щодо платіжних 
карток, які перебувають в обігу. Сучасний етап розвитку в банківському секторі 
переживає деякі зміни в перебудові направлені на задоволення потреб учасників 
СЕП, здобуття високого рівня безпеки та надійності проведення міжбанківських 
переказів. 

У більшості розвинених країн платіжна система складається з кількох 
самостійних систем, кожна з яких задовольняє вимогам окремої платіжної 
сфери. Виходячи з того, яку роль відіграють платіжні системи відповідно до 
характеру здійснюваних платежів, розрізняють: 

– системи міжбанківських розрахунків, які призначені для здійснення 
платіжних транзакцій між банками, зумовлених виконанням платежів їхніх 
клієнтів або власних зобов'язань одного банку перед іншим; 

– внутрішньобанківські платіжні системи створюються, щоб забезпечити 
найбільш сприятливі умови щодо проходження платежів між установами, що 
належать до однієї групи; 

– системи «клієнт-банк» використовуються банками, які пропонують платіжні 
послуги своїм клієнтам на базі сучасних технологій. Так, нині все більшого 
поширення набуває банківське обслуговування вдома або «домашній банк»; 

– системи масових платежів, які широко використовуються у розвинених 
державах світу. 

Незважаючи на те, що традиційні безготівкові платіжні інструменти (чеки, 
платіжні доручення тощо) достатньо розповсюджені, останнім часом усе ширше 
впроваджується система масових (споживчих) платежів із використанням 
пластикових карток. 

Необхідними елементами функціонуючих платіжних систем є: 
– нормативно-правова база, що регулює платіжні відносини, має створювати 

сприятливі умови для забезпечення потреб нормального функціонування 
платіжної системи; 

– захист інформації як сукупність програмно-технічних, нормативно-
правових, адміністративноорганізаційних засобів. 

Під час здійснення платежів використовують різні платіжні інструменти: 
готівка, картки, платіжні доручення, векселя тощо.  
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Відтак, платіжний інструмент характеризується: 
– своєю формою (традиційно поширені у минулому паперові за формою 

платіжні інструменти поступаються місцем пластиковим карткам або 
електронним повідомленням); 

– засобами захисту та підтвердження справжності (замість традиційного 
підпису все ширше застосовують персональні ідентифікаційні номери, паролі 
або електронні підписи); 

– кредитовим чи дебетовим характером дії. При кредитовому переказі 
платник передає своєму банку розпорядження продебетувати його рахунок і 
перерахувати кошти на рахунок одержувача платежу після чого кошти 
зараховуються на рахунок одержувача. 

Останнім етапом розвитку платіжної системи є система масових платежів за 
товари та послуги за допомогою пластикових карток. 

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це 
внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових 
платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші 
операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, 
що розроблена Національним банком України. 

Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні 
відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових 
розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі «off-line». 

Оскільки Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною 
стадією у побудові системи електронних платежів в Україні, то проблемі 
подальшого розвитку системи НСМЕП приділяється суттєва увага. 

Одним із засобів покращення ПСУ є електронні гроші на базі смарт-карт. 
Смарт-картки (Smart Card) – пластикової картки із вбудованим 
мікропроцесором, за виглядом схожої на звичайні кредитні картки. Смарткарта, 
за своєю суттю, являє собою мікрокомп'ютер і містить усі відповідні основні 
апаратні компоненти: центральний процесор, оперативну та постійну пам'ять. 
Частина інформації, записаної на карті, може бути доступна тільки внутрішнім 
програмам, що разом із вбудованими криптографічними засобами робить 
мікропроцесорну карту високо захищених інструментом, який може бути 
використаний у фінансових додатках, що пред'являють підвищені вимоги до 
захисту інформації. Смарт-карти розглядаються в даний час як найбільш 
перспективний вид пластикових карт. Їх обчислювальні можливості дозволяють 
використовувати, наприклад, одну і ту ж карту в операціях з авторизацією в 
режимі підключення і як електронний гаманець. Широке впровадження в 
системах VISA і Europay / MasterCard протягом десятиліття дозволить повністю 
витіснити карти з магнітною смугою [3]. 

Основними бар'єрами на шляху широкого розповсюдження смарт-карт в 
Україні як платіжний інструмент в Інтернеті сьогодні є досить низька їх 
поширеність порівняно зі звичайними магнітними картками, а також те, що для 
їх застосування як інструмента оплати через Інтернет потрібна наявність 
периферійного пристрою для ПК. 
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Розширення сфери застосування технологій і складових апаратно-
програмного комплексу НСМЕП забезпечується за рахунок використання не 
фінансових додатків «платіжної картки НСМЕП нового покоління» та реалізації 
таких супутніх проектів: «Транспортна картка» (з урахуванням соціальної 
складової); «Соціальна картка»; «Митна картка»; «Електронний паспорт»; 
«Картка страхувальника» тощо. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ 
 

Необхідно відзначити, що одним з головних завдань кожного сучасного 
галузевого підприємства, крім виробничої, є виживання на 
висококонкурентному ринку, яке можливо при правильному підході до 
визначення основних параметрів розвитку і вдосконалення способів управління 
конкурентоспроможністю. Багато фахівців, що займаються дослідженням 
проблем конкурентоспроможності, наголошують на необхідності більш 
високого ступеня інтеграції сучасних підприємств в управлінні маркетингом, 
що, на їхню думку, є одним з основних напрямків докладання зусиль для 
досягнення успіху в середньостроковій і довгостроковій перспективі. 
Аналізуючи вітчизняний досвід, можна відзначити, що перемога суб'єктів в 
конкурентній боротьбі забезпечується шляхом постійного аналізу (моніторингу) 
ринкових позицій і їх посилення за рахунок освоєння організаційно-
економічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 
суб'єкта, тобто переходу до формування механізму управління. Управління 
конкурентоспроможністю будь-якого галузевого підприємства – складний 
багаторівневий соціально-економічний процес. 

Використання бенчмаркінга має багато спрямувань. Він знайшов широке 
поширення в логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому 
менеджменті, тобто стосовно до підприємства бенчмаркінг охоплює всі сфери і 
напрямки його діяльності. Так, бенчмаркінг у логістиці дозволяє швидко і з 



27 грудня 2019 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Управління розвитком підприємств  

в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» 
 

138 

малими витратами виявити проблемні ситуації в логістичних системах, у 
сферах, близьких до покупця, по виконанню замовлень і транспортуванню. 

Бенчмаркінг показує маркетинг-директору, де на його фірмі чи на ринку 
виникли проблеми з витратами і якістю, чи не плететься вона в хвості в 
конкурентів. Він розкриває проблеми в роботі та конкретизує їх. 

Є досвід використання бенчмаркінга для встановлення стратегії успіху 
підприємства. При цьому в центрі уваги знаходяться такі питання, як: 

– хто, яка фірма знаходиться на вершині конкуренції? 
– чому власне підприємство не є кращим? 
– що повинно бути змінене чи збережене на підприємстві, щоб стати 

кращим? 
– як впровадити відповідну стратегію, щоб стати кращим із кращих? 
Слід зазначити, що адаптивність і конкурентні переваги є характеристиками, 

що вказують на потенційну конкурентоспроможність суб'єкта, яка в певних 
обставинах може залишитися нереалізованою. Тільки економічні результати 
діяльності підприємства і їх динаміка відображають реальну картину, за якими 
можлива остаточна оцінка успішності заходів з управління 
конкурентоспроможністю [4, 5].  

Можна стверджувати, що конкурентоспроможність господарюючого 
суб'єкта є багатовимірну конструкцію, що вимагає системного регулювання з 
метою підвищення ефективності керуючих впливів. Отже, розробка методів, що 
підвищують конкурентні переваги і адаптаційні властивості підприємства, є 
необхідним елементом системи управління конкурентоспроможністю. В якості 
ефективного регулятора даної системи ми бачимо бенчмаркінг як інноваційний 
інструмент сучасного маркетингу і менеджменту в цілому. Необхідність 
переходу на бенчмаркінг, на нашу думку, продиктована рядом об'єктивних 
причин: зміна масштабів і структури виробництва сучасних підприємств, їх 
диверсифікація, розширення інформаційних потоків, супутніх виробничої 
діяльності, наростаючі складності у визначенні точки прикладання 
управлінських зусиль в зв'язку з невизначеністю ринкової кон'юнктури, 
підвищення адаптаційної стійкості.  

У сучасній практиці застосовується безліч підходів до проведення 
бенчмаркінгу, які відрізняються один від одного кількістю етапів, а іноді просто 
назвою [3]. У зв'язку з цим необхідно звернутися до концептуального підходу, 
розглянувши ключові положення і дії даної процедури. Сама концепція 
представлена п'ятьма елементами, які можливо гнучко використовувати в 
організації та плануванні даного процесу: 

1. Визначення мети. 
2. Внутрішній аналіз. 
3. Порівняння. 
4. Розробка заходів. 
5. Реалізація. 
В цілому використання господарюючим суб'єктом в якості інструменту 

бенчмаркінг дозволяє наступне: 
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– Формувати і коригувати стратегії і цілі розвитку підприємства на основі 
досягнутого рівня конкурентоспроможності. 

– Використовувати широкий спектр методів управління 
конкурентоспроможністю. 

– Забезпечувати оперативну розробку механізмів управління 
конкурентоспроможністю на основі впровадження організаційних, економічних 
і техніко-технологічних заходів, що підвищують ефективність реалізації 
управлінських рішень. 
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DIGITAL TRANSFORMATION IN MODERN MARKETING  
AND MANAGEMENT 

 
Among the main trends in the development of the business environment are the 

total digitalization, robotization, virtualization of the world, the use of artificial 
intelligence, the convergence of technologies. These major areas / components of the 
digital economy are based on digital technology, which is characterized by 
penetration into all spheres of human life. 

With the development of production, the consumer economy replaced the era of 
the industrial economy with peculiar shortage of goods.With its becoming advertising 
entered into human life, marketing and active mass sales received a new impetus. 

At the threshold of 2020, we are in the age of the digital economy, where the 
consumer is more demanding, does not pay attention to spam communications, is 
united by all kinds of channels and expects from us, as a provider of services or 
goods, communication at any moment of time and any place, be it Facebook 
Messenger, call center, website company or email. The business must meet the rapidly 
changing needs and moods of the customer, be able to adapt and match.  

Digital marketing is the second phase of marketing development in the context of 
information society. Digital channels provide almost instantaneous dissemination of 
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information, becoming the main carrier of communication messages and the 
mechanism of interaction with the client. Therefore, the presence of companies in 
these digital channels is important. It has unique properties due to its hypermedia 
nature. Audiovisual digital methods enable effective emotional, cognitive, 
psychological impact on the target audience, access information without restrictions 
on the location of the computer (web and wap-resources), overcome territorial barriers 
to marketing activities, reduce time costs access to product catalogs, responsive 
response to the needs and wishes of customers and business partners, real-time event 
management. 

Digital marketing is a common term for the marketing of goods and services that 
uses digital channels to attract and retain customers. It includes internet marketing 
(SEO-promotion of the site, context, webinars, etc., all channels that are accessible to 
the user only on the Internet), advertising and promotion on any digital media offline. 
That is, it involves digital communication that takes place both online and offline [1]. 

Communications in digital marketing allow you to reach your target audience 
offline (using apps on phones, sms / mms, advertising displays on the streets, etc.). It 
should be noted that digital marketing does not include promotion through traditional 
channels such as newspaper ads, flyers, TV ads, billboards. However, if the billboard 
has a QR code that allows you to access the site, then it's digital marketing. 

Today, digital marketing uses five digital channels [2]: 
– the Internet and the devices that access it (computers, laptops, tablets, 

smartphones, etc.); 
– mobile devices;  
– local networks (Extranet, Intranet);  
– digital television; 
– interactive screens, POS-terminals. 
The main methods of digital marketing [2]: 
– Google Adwords, Yandex Direct;  
– Big Data; 
– retargeting; 
– mobile marketing; 
– Email; 
– viral marketing;  
– RTB (real time bidding); 
– SMM (social media marketing); 
– SMO (social media optimization); 
– SEO (search engines optimization);  
– SEM (search engine marketing). 
Digital marketing is broader than Internet marketing by: 
1) new mobile communication capabilities: 
text messaging (SMS); voice automatic menu (IVR); Multimedia messages 

(MMS); Local radio communication between communication devices (Bluetooth); 
wireless data transfer protocol (WAP); Mobicode – a combination of numbers that 
makes it possible to make payments or receive discounts; QR code; Click To 
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technologies, Flash SMS; Location Based Services (LBS) – technologies of 
convenient downloading of software products; 

2) new possibilities of television (Augmented Reality technology – technology of 
virtual elements reproduction in reality); 

3) new features of interactive screens (3D projection, 3D-mapping); 
4) new features of POS-terminals, camcorders (biometric technology); 
5) new features of e-mail (sending to mobile devices of electronic advertising 

messages in the form of sms, that is, combining telephone marketing with mail). 
Among the trends in 2020 are the following [3, 4]:  
– Chatbots; 
– Voice Search; 
– Video marketing; 
– Shoppable posts (social commerce); 
– Personal correspondence; 
– Flawless and interactive emails; 
– Mood analysis; 
– Phygital; 
– Alternative and niche social media channels; 
– Programmatic advertising; 
– Optimization for selected fragments; 
– Vlogs; 
– Talking to Gen Z in their language; 
– Instant satisfaction of customer need; 
– Omnicanality; 
– A variety of media channels; 
– Traditional offline industries transform into digital ones; 
– Rise of privacy and digital comfort standards. 
The general trend of digital marketing is directed on a more personal relationship 

with targeted niches, but the ways of creation of these links rely on automation and 
new technologies. In general, the digital transformation improves the experience of 
customer interaction with the company and expands the capabilities for managing 
relationships, reduces operating costs, increases the efficiency and accumulation of 
data on customer behavior. 

Anyone who adapts to a changing market will survive. This applies to all 
industries and companies. For a company, it means being at that moment and 
providing personalized information on the channels that the client has chosen. 
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РИНОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ОРГАНІЧНОМУ 
ЗЕМЛЕРОБСТВІ 

 
Україна посідає перше місце у світі за площею сертифікованих за 

органічними стандартами соняшнику та гречки. Крім того, вона входить до 
першої десятки світових лідерів за площею органічних зернових (ячмінь, 
кукурудза, пшениця), а також овочів і бобових. 

Більшість виробників зернових культур мають великі земельні банки, це, як 
правило, орендовані землі. Холдинги цікавляться органікою саме з метою 
експорту продукції за кордон. Це зовсім не означає, що холдинги будуть 
займатися переробкою і постачанням на внутрішній ринок. Компанії, які мають 
великий земельний банк, хочуть перевести частину свого виробництва на 
органічні стандарти.  

За останні 15 років світовий ринок органічних продуктів зріс майже 
уп’ятеро – з $ 18 млрд до $ 82 млрд Згідно з прогнозами, до 2022 року ринок 
органіки перевищить $ 200 млрд. 

У 2017 році з України було експортовано близько 170 тис. тонн зернових 
культур і гороху з відміткою про їх органічне походження, що істотно 
перевищило підсумки 2016 року (150 тис. тонн) і 2015 (90 тис. тонн). Як і в 
експорті традиційних зернових культур з України, в поставках на зовнішні 
ринки переважають органічні пшениця і кукурудза. За аналізовані 3 роки частка 
пшениці в загальному обсязі експорту органічних зернових скоротилася з 61 % 
в 2015 році до 38 % в 2017 році, кукурудзи – збільшилася з 37 % до 49 %, а в 
тоннажі зріс експорт більшості культур. Основним регіоном збуту даної 
продукції в 2015-2017 рр. були країни ЄС – 93-95 % сукупного експорту 
(традиційними імпортерами українського органічного зерна є Нідерланди і 
Великобританія. Сумарна частка цих країн у загальній структурі українського 
експорту цієї продукції становила 61 %, тоді як в 2016 році цей показник 
дорівнював 57 %), а також Швейцарія – близько 5 % щорічно [2]. 
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Ще однією перспективною культурою у органічному землеробстві є 
виробництво льону. Насіння та олія льону мають величезний попит як 
натуральна біодобавка у здоровому харчуванні, використовується у 
фармацевтичній, хлібопекарській та косметичних галузях, а сама культура – при 
виробництві натуральних тканин. Культура є високоприбутковою – вартість 
реалізації 1 т насіння органічного льону в три рази вища, ніж зерна органічної 
пшениці. Тому органічні підприємства зі спеціалізацією на льонарстві мають 
великі перспективи бути економічно стійкими і високодохідними. 

За результатами 2017 року Україна експортувала 56,9 тис. тонн насіння 
льону загальною вартістю $ 19,4 млн. Такі показники в 1,3 рази перевищують 
результат 2016 року, коли аграрії відправили на зовнішні ринки 44 тис. тонн 
насіння льону на $ 15,3 млн. Крім цього, значні об’єми насіння льону Україна 
експортувала в Польщу (16,8 %, на $ 3,3 млн) і Туреччину (8,1 %, на $ 1,6 млн) 
[1]. Урожай льону в Україні у 2019 році прогнозують на 24 % менший, ніж у 
2018-му. Експерти стверджують, що за умови врожайності цієї культури на 
рівні 10,3 ц/га (середньої за останні 3 роки) аграрії можуть зібрати близько 
18 тис. т льону, що буде найменшим показником за останні 12 років. 

Вперше в Україні почали виробляти насіння органічних технічних 
ненаркотичних конопель. Сьогодні вироби з конопель перевищують десятки 
тисяч найменувань, для виготовлення яких застосовується волокно, костриця, 
насіння. Дивно, що в період індустріального буму та енергетичної кризи попит 
на продукцію із конопель не зменшився, а навпаки зріс, зокрема, у легкій 
промисловості, будівельній галузі та харчовій промисловості, виготовленні ліків 
тощо, як показує досвід агропідприємства «Кравець» у Вінницькій області, їх 
рентабельність удвічі вища, ніж у традиційних для України зернових і олійних 
культур та ще на цьому високоприбутковому ринку мало конкурентів. За свою 
трирічну історію компанія спромоглася самостійно налагодити експорт 
конопляного зерна до Європи. А також уклала контракт на $ 0,5 млн на 
постачання сортового насіння конопель до Казахстану. Органічне коноплярство 
у зв’язку з цим може розвиватись досить стрімко, у т.ч. у напрямі сортового 
насінництва. 

За останній рік багато виробників зернової групи почали розуміти, що 
потрібно диверсифікувати виробництво, оскільки на гектарі можна заробити 
набагато більше за інтенсивного вирощування, зокрема нішевих культур таких 
як плоди та ягоди. Хоча внутрішній попит на таку продукцію є низьким, 
практично всі існуючі вироблені обсяги відправляються на експорт. Наявна 
статистика враховує лише площі таких насаджень. Дані глобального 
органічного сільського господарства FiBL (Швейцарія) за 2015-2016 роки 
свідчать, що із загальної площі (близько 400 тис. га) під органічними 
сільськогосподарськими культурами в нашій країні багаторічні насадження 
займають 5000 га. Під зернятковими та кісточковими плодами знаходиться 2500 
га, ягодами – 630 га, полуницею – 170 га, волоським горіхом – 290 га, фундуком 
– 40 га, іншими горіхами – 50 га. Очевидно, що Україна лише на початку 
становлення сучасного органічного садівництва, тому має величезний потенціал 
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у цій сфері, тому що національний та світовий ринки такої продукції далекі від 
свого насичення. 

Крім того, розвивається експорт органічної продукції садівництва. 
У минулому році, за інформацією видання «The World of Organic 
Agriculture 2018», вітчизняні виробники експортували органічні плоди і ягоди, 
зокрема заморожену лохину і чорницю, свіжі яблука, бузину, березовий сік, 
ядра волоського горіха, обліпиху, заморожені ожину, шипшину, суницю, 
журавлину, глід, брусницю та малину, а також концентрат яблучного соку. 
Сумарний експорт концентрату яблучного соку зріс до 60 тис. тонн (на 8 %), не 
в останню чергу завдяки зростанню більш ніж на третину експортної ціни, яка 
перевищила 1100 дол/тонну [3].  

Разом з тим, органічні фрукти і овочі продовжують набувати популярності 
серед європейських споживачів органічної продукції. Зокрема, частка 
органічних фруктів у загальних обсягах їх продажів у Швеції становить 18,3 %, 
Швейцарії – 11,1 %, Австрії – 10,7 %, Німеччині – 7,4 % Очікується, що 
виробництво органічної продукції в Україні буде збільшуватись, оскільки 
європейські потужності не здатні задовольнити попит на неї. Рівень споживання 
чистих харчів у провідних країнах світу щороку збільшується на 8-10 %, а їхнє 
виробництво – лише на 4 % [4]. 

З економічної точки зору, органічне сільське господарство наразі є лише 
маленькою нішею аграрного сектору України. Однак, як двигун інновацій, воно 
може здійснювати значний вплив [5]. Світовий досвід засвідчує, що 
впровадження екологічно чистих технологій у виробництво 
сільськогосподарської продукції дозволяє підвищити рівень її рентабельності та 
конкурентоспроможності, зменшити виробничі витрати підприємств, створити 
основу для екологічно безпечного розвитку економіки, додаткові робочі місця у 
сільській місцевості та нові перспективи для малих і середніх фермерських 
господарств, підвищити рівень життя й здоров’я населення, перейти на науково-
обґрунтовану систему землекористування тощо. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ВИРОБНИЦТВА КРАФТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

З КАВУНА 
 

Херсонщина історично займалась вирощуванням плодоовочевих та 
баштанних культур, садівництвом та виноградарством і можна сказати, що 
протягом всього періоду формування агропромислового потенціалу – 
Херсонщина є лідером в Україні по виробництву плодоовочевої продукції. Для 
цього область має всі природно-кліматичні умови та родючі землі на яких 
вирощується 75% усіх баштанних культур в Україні, щороку площі під ними 
майже не змінюються, у 2019 р. вони займали 23 тис. га. За даними 
департаменту АПК Херсонської облдержадміністрації, в області було зібрано 
близько 300 тис. тонн баштанних культур із середньою врожайністю 120 ц/га, у 
2018 р. урожайність становила 72 ц/га [1]. 

Основні виробники баштанних культур в області – аграрії 
Голопристанського, Скадовського та Олешківського районів. Вони вирощують 
близько 75% баштанних культур загального обсягу області. Наразі кожна третя 
особа, яка займалася або займається вирощуванням продукції знає, що за 
останні декілька років реалізувати її дуже тяжко. Наприклад, аби купити 
баштанну продукцію з поля, херсонським фермерам пропонують зовсім мізерну 
ціну. Така ситуація не тішить господарів, адже виростити кавуни досить-таки 
важко і витратно. Проблема збуту продукції залишається актуальною донині. 
Саме тому фермери почали відроджувати іншу галузь, яка допоможе поставляти 
херсонські товари на полиці вітчизняних та іноземних супермаркетів цілий рік. 
Мова йдеться про відродження виробництва бекмесу та нардеку – переробка 
кавунів на мед та варення. Зовсім скоро ці продукти стануть одним з елементів 
розвитку переробки сільськогосподарської продукції [2]. 

Планується, що на переробку підуть вибракувані кавуни та ті, які не 
зможуть довести до інших регіонів. Варто зазначити, що виробництво уже 
відроджується на декількох підприємствах Херсонської області, аби в різних 
регіонах України мали змогу скуштувати смачну продукцію. Нардек або 
кавуновий мед роблять з кавунового соку. Цей продукт робили наші предки, 
іноді додавали в нього молоко. Нардек був для них замінником сучасних 
цукерок. Цікаво, що в одному його грамі всього одна калорія. Слід розуміти, що 
бекмес-це не повноцінний мед, а швидше сироп. Кавуновий сік уварюється до 
стану патоки, але речовини, що входять в кінцевий продукт, при упарюванні 
надають сиропу колір і аромат, що надає право нардеку називатися медом. При 
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варінні сік уварюється в 5-7 разів (а буває, що залишається не більше 10% від 
первинного об’єму, усе залежить від вмісту цукру і водянистості соку). Означає, 
що для отримання літра готового продукту знадобиться 5-7 літрів соку. 
З кілограма кавуна можна добути приблизно 300-350 мл соку. Так, щоб зварити 
літр нардеку, знадобиться кілограм п’ятнадцять стиглих ягід [3]. 

Очевидно, що немає ніякого сенсу робити нардек з одного-двух кавунів, 
тому його завжди робили в місцях масового вирощування баштанних. До речі, 
це непоганий спосіб утилізації бракованих (наприклад, побитих при вантаженні) 
ягід. Цікавий факт, що в 19 столітті робилися спроби отримати з кавунового 
соку цукор в чистому вигляді, проте ці спроби привели до невдачі. Мешканці 
південного краю зберегли чимало автентичних рецептів різноманітних страв iз 
кавуна. Такі продукти не лише дуже смачні та корисні для здоров’я, а й роблять 
переробку смугастих ягід рентабельною за рахунок високого попиту в покупців 
i великої додаткової вартості.  

Для отримання з кавунів соку, ягоди необхідно промити, висушити, крупно 
порізати. Дерев’яною ложкою вибрати м’якуш, одночасно відділяючи насіння. 
Далі можливі різні варіанти: перетерти м’якуш через дрібне сито; пропустити 
через м’ясорубку; віджати м’якуш через марлю. Сік потрібно кілька разів 
процідити через марлю, складену у декілька разів і перелити в ємність для 
варіння. Її краще узяти з товстим днищем для виключення підгоряння продукту. 
Перший раз напівфабрикат доводиться до кипіння і тримається на вогні 2-3 хв. 
Потім потрібно зняти ємність з вогнем, дати остигнути, зняти піну шумівкою 
або ложкою. Далі майбутній бекмес знову ставиться на повільний вогонь і 
кип’ятиться декілька годин. До кінця варіння він набуде красивого темно-
червоного або коричневого кольору. Орієнтуватися потрібно на зменшення 
об’єму рідини. Готовність продукту визначається таким чином: зачерпнувши 
продукт ложкою, потрібно подивитися на стікаючу цівку. Якщо вона 
безперервна, треба готувати далі. Якщо розпадається на краплі-готово [4]. 

Переважно нардек складається з суміші цукрів, у першу чергу – фруктоза 
(більше половини усіх цукрів), а також глюкоза і сахароза. Кавун і кавуновий 
сік містить небагато вітамінів, та і ті при тривалому варінні переважно 
руйнуються. Зате мікроелементи в готовому продукті залишаються. Тут і залізо, 
і марганець, і магній, і нікель, і калій. У народній медицині нардек вживається 
для лікування застуди. З нього роблять суміш для питва у поєднанні з 
цибульним соком або яблучним оцтом або вводять до складу для полоскання 
горла. При кашлі змішують продукт з соком редьки і вживають по дві чайні 
ложки через кожні півгодини. Мед ефективний при хворобах серцево-судинної 
системи. У суміші з соком шипшини нардек підвищує гемоглобін і посилює 
імунітет. Продукт корисний у боротьбі з патологіями клітин печінки, нормалізує 
їх стан. Кавуновий мед-універсальний продукт. Його використовують в 
кулінарних цілях як звичайний мед або густий сироп, в якості десерту або 
компонента для інших блюд, при виготовленні цукатів, для начинки пирогів або 
ватрушок. 
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Сучасні тренди здорового харчування, а також інтерес споживачів до 
харчових новинок та екзотики повинні сформувати попит українського 
споживача на такі продукти. Нині аграрії Херсонського краю працюють над 
створенням нових технологій переробки не лише кавунів, а й іншої 
сільськогосподарської продукції: знаменитих херсонських помідорів, динь, 
винограду та яблук. 
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УПРАВЛІННЯ ВІРТУАЛЬНИМИ КОМАНДАМИ В СУЧАСНОМУ 

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ 
 

Глобалізація, розвиток інформаційних технологій та широке 
розповсюдження Інтернету створили нові можливості використання людських 
ресурсіву сучасному бізнес-середовищі. Дедалі більш поширеними, особиво на 
високотехнологічних підприємствах, стають віртуальні команди. 

Віртуальна командна робота є прогресивною формою роботи в сучасних 
організаціях завдяки її можливості використовувати переваги сучасних 
цифрових технологій та інформаційних ресурсів. Питанням формування та 
підвищення ефективності кадрової роботи підприємств та організацій 
присвячена велика кількість праць провідних вітчизняних та закордонних 
науковців. На важливості кадрової політики як важливої складової забезпечення 
конкурентних переваг та конкурентоспроможності сучасного підприємства 
наголошено у джерелах [1-8]. Проте питання управління віртуальними 
командами є достатньо новими і потребують детального вивчення та описання, 
чим і обумовлена актуальність даного дослідження. 

На протязі останніх років підходи до визначення віртуальних команд 
широко обговорювались у наукових сферах. На думку Хусаинової A.Т. 
віртуальна команда – це група або підгрупа людей, яка працює через часові та 
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просторові межі, переслідує одну мету і працює через інформаційні, 
комунікаційні, транспортні технології [7]. Таким чином, термін «віртуальна 
команда» використовують, щоб визначити географічно-розподілену групу 
робітників, які працюють над одним проектом або в одній компанії. Також деякі 
дослідники як синонім терміну «віртуальна команда» використовують терміни 
«розподілена» або «розсіяна» команда. 

Внаслідок глобалізації з метою стимулювання розвитку та інновацій 
компанії все більше покладаються на міжнародні віртуальні команди. 
Віртуальні команди в сучасному бізнес-середовищі стали новою формою 
організації праці, що характеризується використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, змінами в організаційній структурі управління, 
мультикультурною співпрацею співробітників для досягнення спільної мети.  

Переваги віртуальної команди достатньо вагомі: компаніям не потрібно 
витрачати кошти на оренду, купівлю офісних приміщень, техніки тощо. 
Співробітники можуть перебувати в будь-якій точці світу. До недоліків, що 
створили нові проблеми в галузі управління персоналом, можна віднести 
віддаленість, різницю в часових поясах, культурні, релігійні відмінності, мовні 
бар'єри та ін. 

Часто підходи до виконання персоналом своїх функцій чи робіт в різних 
частинах світу можуть значно відрізнятися. Тому при роботі команди, що 
складається з людей з різних країн, культур, релігій, можуть виникати проблеми 
з досягненням очікуваних результатів, що спричиняє втрату довіри та 
виникнення конфліктних ситуацій. Для вирішення цієї проблеми потрібна єдина 
система стандартів здійснення процесів чи виконання діяльності. Це 
вирішується розробкою та впровадженням корпоративних кодексів, методик, 
регламентів та інших документів, що детально описують всі етапи виконання 
робіт, а також задають критерії очікуваних результатів. 

Рекомендації для сучасних керівників віртуальних команд такі: 
1. Застосування одночасно декількох стилів керівництва – демократичного, 

автократичного та ліберального забезпечує вдосконалений підхід до управління 
віртуальними командами. Це надає гнучкості стилю керівництва і направлене на 
успішну реалізацію роботи чи проекту, підвищення задоволеності членів 
віртуальної команди. 

2. Для менеджерів і співробітників важливо більше довіряти один одному. 
Для підлеглих потрібно бути продуктивними і автономними, незважаючи на те, 
що їх у процесі трудової діяльності не контролюють і навіть не бачать. Вся 
документація підприємства має знаходитись у хмарі. Менеджер в будь-який 
момент може зайти і подивитися, чи працює співробітник онлайн, і чи 
з’являються там результати його праці. 

3. Більше комунікацій зі співробітниками. Часте спілкування в команді є 
дуже важливим, для того, щоббути в курсі всіх подій і допомагати, там де 
потрібно вирішити проблему. 

4. Навчати персонал співпраці онлайн. Зокрема, готуватися зазделегідь до 
онлайн переговорів, вчасно готувати техніку та ін. 
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5. Враховувати особливості всіх членів команди. Всі співробітники 
мешкають в різних точках планети, тому під час зустрічей необхідно 
слідкувати, щоб всім членам віртуальної команди було зручно працювати. 

Таким чином, міжнародні проекти сьогодні носять глобальний характер. 
Члени віртуальної команди розкидані по всьому світу і представляють різні 
культури. Управління віртуальними командами забезпечує ефективну 
діяльність, успішну реалізацію проекту, підвищення задоволеності членів 
команди та забезпечення конкурентоспроможності компанії.  
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Заклади вищої освіти (ЗВО) в сучасних умовах є провідниками інновацій та 

центрами знань, вони виконують важливу економічну функцію в суспільстві та 
державі, яка знаходить прояв у забезпеченні населення освітніми послугами, а 
держави – фахівцями, що можуть бути конкурентоспроможними як на 
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вітчизняному, так і на міжнародному ринках праці.  
Основні аспекти управління конкурентоспроможності, формування 

конкурентної стратегії та оцінювання рівня конкурентоспроможності, зокрема 
системи закладів вищої освіти розглянуто в працях [1-3].  

В умовах реалізації євроінтеграційних прагнень України загострюються 
конкуренція між вітчизняними ЗВО та іноземними, що спонукає перших до пошуку 
шляхів власної конкурентоспроможності (яка значною мірою визначається 
конкурентоспроможністю його випускників та спроможністю генерування 
інновацій, заснованих на знаннях) у результатів використання відповідних стратегій 
до чинників, що мають пряму залежність до підвищення конкурентоспроможності у 
контексті управління нею.У цьому контексті рейтингові позиції ЗВО є індикаторами 
якості освітніх послуг та одночасно показниками рівня конкурентоспроможності 
системи вітчизняної вищої освіти та ЗВО. 

Задля обґрунтування вибору стратегії управління конкурентоспроможністю 
ЗВО здійснено кластерний аналіз з використанням статистичного програмного 
продукту Statistica. Результати кластерного аналізу за сутністю є формалізацією 
результатів моделі управління вітчизняними ЗВО, які функціонують в умовах 
ризику та невизначеності та знаходяться під впливом низки чинників, до яких 
загалом відносяться соціально-культурні та демографічні, політичні, економічні 
та технологічні [4].  

За даними рейтингу ТОП-200 Україна 2019 [5] проведено кластерний аналіз 
для закладів вищої освіти, які займають найвищі рейтингові позиції за 
інтегральним показником діяльності ЗВО (вибір ЗВО для аналізу ґрунтувався на 
такому – інтегральний показник діяльності ЗВО за цим рейтингом знаходиться в 
межах 78,03-10,83, при цьому для аналізування вибрано заклади вищої освіти, 
які за цим показником займають позиції, що відповідають третині 
максимального значення, їхні рейтингові місця знаходяться в межах 1-40, з 
кількістю балів більше 23,22), який формується за такими критеріями: оцінка 
якості науково-педагогічного потенціалу (Інп); оцінка якості навчання (ІН); 
оцінка міжнародного визнання (ІМВ). 

При проведенні розрахунків використано статистичний програмний продукт 
Statistica. На основі даних рейтингу побудовано дендрограму (рис. 1). Обрані 
ЗВО поділені на кластери за допомогою методу найближчого сусіда, який 
працює за принципом пошуку найближчих значень щодо заданого 
досліджуваного явища. 

Надалі проведено кластерний аналіз за методом k-середніх задля того, щоб 
мати можливість безпосередньо переглянути вміст кластерів, описові 
статистики для кожного кластера наведені у табл. 1. 
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Рис. 1. Дендрограма для спостережень, що аналізуються (метод одиночного 

зв’язку, евклідова відстань) 
Таблиця 1 

Описові статистики для кожного кластера  
(кластеризація методом k-середніх) 

Чинники Середнє Стандартне 
відхилення Дисперсія 

Кластер 1 (10 спостережень) 
Iнп 18,656 2,988 8,925 
IН 12,224 4,048 16,389 
IМВ 8,943 3,097 9,592 
 Кластер 2 (28 спостережень) 
Iнп 14,083 3,081 9,491 
IН 7,010 1,961 3,846 
IМВ 4,723 1,651 2,725 
 Кластер 3 (2 спостереження) 
Iнп 40,855 0,134 0,018 
IН 21,660 0,933 0,871 
IМВ 14,820 0,085 0,007 

 
До першого кластера увійшли ЗВО, які займають у рейтингу «ТОП-200 

Україна 2019» [5] місця з 3 по 12, до другого – з 13 по 40, до третього – 1-2 
місця відповідно.Надалі будується графік середніх для трьох кластерів (рис. 2), 
який свідчить про те, кластери мають більші відстані між середніми та варіації 
центру тяжіння. 
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Рис. 2. Графік середніх для кожного з кластерів 

 
Надалі визначаються евклідова відстаньта середні значення факторних 

ознак. Результати розрахунків наведені у табл. 2. 
Таблиця 2 

Евклідові відстані між кластерами 
 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Кластер 1 0,0 21,968 205,458 
Кластер 2 4,687 0,0 344,433 
Кластер 3 14,334 18,559 0,0 

 
Надалі обчислюється середнє значення кожної факторної ознаки за певним 

кластером. Результати розрахунку наведені у табл. 3. 
Таблиця 3 

Середні значення ознак після проведення кластерного аналізу 
Чинники Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Оцінка якості науково-педагогічного 
потенціалу, Iнп 18,656 14,083 40,855 

Оцінка якості навчання, IН 12,224 7,010 21,660 
Оцінка міжнародного визнання, IМВ 8,943 4,723 14,820 

 
Середні значення стандартизованих чинників інформують, чому певні ЗВО 

були віднесені до того чи іншого кластеру. Характеризуючи вплив факторних 
ознак, можна підтвердити попередні висновки про розмежування ЗВО за 
кластерами відносно чинників, за якими здійснено кластерний аналіз. 

Враховуючи зазначене, слід відмітити, що результати кластерного аналізу є 
основою для подальшого обґрунтування управлінських рішень та розроблення 
відповідних стратегічних альтернати задля підвищення 
конкурентоспроможності ЗВО у контексті управління нею з урахуванням 
чинників, задля нівелювання негативного їх на діяльність закладів вищої освіти. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 
 

Головна мета організації виробництва сучасних підприємств – забезпечити 
високу економічну та соціальну ефективність функціонування в довгостроковій 
перспективі. Водночас із генеральною метою підприємства: виробництвом і 
реалізацією  матеріальних благ для задоволення потреб покупців,  підприємство 
прагне досягти безлічі окремих цілей: економічних, соціальних, техніко-
технологічних, екологічних та ін. Безліч цілей підприємства визначає 
різноманітні завдання та напрями організаційно-економічної діяльності, а саме: 

– виготовлення і постачання продукції споживачам; 
– підвищення якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції; 
– раціональне використання виробничих ресурсів;  
– науково-технічний і організаційний розвиток виробництва; 
– удосконалення економічних відносин на підприємстві; 
– соціальна організація колективу підприємства [1]. 
Аналіз стану організації виробництва на конкретному підприємстві повинен 

охоплювати всі сторони виробничо-технологічної й господарської діяльності, 
тобто носити системно-комплексний характер. Основою методики такого 
аналізу є комплекс техніко-економічних показників, що відображує стан 
організації виробництва на підприємстві повно і всебічно (включаючи 
показники ефективності, впровадження наукової організації праці й 
виробництва по підприємству в цілому й по окремих його підсистемах). 
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Виробничі підприємства розробляють для себе систему оціночних показників, 
які характеризують успішність їх діяльності в господарчій системі та ринковій 
середі. При цьому, як орієнтир, можуть бути використані нормативні показники й 
еталонні значення для галузі, та окремих типів виробництв. Рівень організації 
виробництва визначається зіставленням фактичних і еталонних значень показників 
його стану. Крім одиничних, повинні зіставлятися й інтегральні показники 
організації виробництва по підсистемах і по підприємству в цілому. Якщо 
підприємство не досягає встановлених нормативів та декілька періодів віддалюється 
від їх еталонних значень, мова йде про необхідність вживання конкретних заходів з 
поліпшення і удосконалення організації його виробничої діяльності. Області 
удосконалення організації виробництва представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Області та напрями удосконалення організації виробництва 

(складено автором) 
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здійснення виробничих процесів у часі й просторі [2]. 
Як видно з рис.1, області удосконалення виробництва передбачають різні 

напрямки дій та різні інструменти. Вони стосуються планування виробничої 
діяльності, оптимізації структури й інфраструктури, організації праці, 
удосконалення технологічних процесів. 

Специфіка технологічних процесів на конкретних промислових 
підприємствах визначає відповідні рівні інтенсифікації використання ресурсів. 
Зміна спеціалізації виробництва, його концентрації, комбінування та 
кооперування призводить до зміни витрат і результатів. Управління цими 
процесами повинно бути спрямоване на удосконалення організації, 
виробництва, підвищення ефективності його функціонування.  

Технологічна подібність і однорідність продуктів, які виготовляються на 
підприємстві, котрі визначаються значною кількістю співпадаючих прийомів і 
способів обробки і переробки сировини, матеріалів, конструктивних елементів і 
процесів виробництва деталей, вузлів і виробів, надають широкі можливості для 
предметної спеціалізації і подальшого розвитку подетальної і технологічної 
спеціалізації. При цьому розширюються можливості для стандартизації деталей, 
вузлів і виробів, типізації виробничих процесів, що сприяє більш глибокому і 
ефективному проникненню інновацій у виробництво [3]. Цілеспрямовані 
інновації, поєднання оптимальних варіантів спеціалізації та концентрації 
виробництва можуть бути дієвими інструментами вдосконалення виробництва. 
При цьому рівень концентрації залежить, передусім, від обсягу випуску 
продукції, величини одиничної потужності машин, агрегатів, апаратів, 
технологічних установок, кількості однотипного устаткування, розмірів і числа 
технологічно однорідних виробництв тощо.  

Поглиблення спеціалізації і підвищення рівня концентрації виробництва є 
важливими напрямками розвитку економіки. Для виготовлення вузлів, деталей, 
заготовок загальномашинобудівного застосування ці проблемні питання мають 
особливе значення. Сучасне високопродуктивне обладнання практично не може 
бути використане в невеликих цехах підприємств у зв’язку з недостатнім 
обсягом виробництва однотипної продукції. 

Обираючи будь-які інструменти організації виробництва, слід пам’ятати, що 
вони можуть бути задіяні залежно від: 

– форми, найбільш характерної тому чи іншому виробництву; 
– типу виробництва, що відображає специфічні його особливості; 
– методу організації виробництва, визначаючи «масовість» або 

масштабність випуску виробів в одиницю часу [1]. 
Для заходів, які розроблені щодо вдосконалення організації виробництва, 

визначаються виконавці, строки завершення проектних робіт і впровадження 
заходів; визначаються їхні економічні й соціальні результати. Розроблені заходи 
обговорюються в колективах і розглядаються радою трудового колективу. 
Заходи розробляються спільно відділами праці й заробітної плати, підготовки 
виробництва і виробничим відділом, технічними та економічними службами; 
після їхнього затвердження повинен проводитись систематичний і твердий 
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контроль над якістю й строками виконання. Завершальним етапом є реалізація 
планів та введення на підприємствах прогресивних форм і методів організації 
виробництва. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТНИХ ПОТОКІВ 
 

В даний час світ є свідком індустріальної революції 4.0. Однак, на відміну 
від початкового етапу індустріалізації, сучасний етап є більш динамічним. За 
цих умов світової глобалізації зміни на світових ринках, мобільність капіталу та 
трудових процесів, що колись відбувалися протягом десятиліття, зараз 
відбуваються за кілька років. Світовий досвід показує, що в сучасному процесі 
промислового розвитку визначальна роль належить державі. 

Наприклад, рішення про будівництво великих сталеливарних заводів 
приймається на основі макроекономічних та геополітичних міркувань.   
Розвідка та розробка корисних  копалин є також проводиться під наглядом та за 
участю держави.  

В ідеалі, рішення про індустріалізацію в інтересах національної економіки 
слід приймати тоді, коли відповідне виробництво, орієнтоване на експорт  
розвивається. 

Ряд металургійних компаній у США та Західній Європі була об'єднані. Вони 
здійснюють розробку  залізної руди, коксівного вугілля, видобутку заліза, сталі, 
прокату, труб та інших виробів із сталі. Крім того, ці компанії зараз виробляють 
продукцію для внутрішнього споживання: рулони, вогнетриви, феросплави 
тощо. Деякі компанії навіть мають власний флот та залізниці. Майже всі мають 
розгалужені мережі збуту, як національні, так і закордонні. Найбільший ступінь 
диверсифікації досягнуто компаніями Німеччини та Японії, переважно у 
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виробництві сталі. Як пріоритетні напрями, були обрані для диверсифікації  
інженерні послуги. 

Товарна  структура експорту України все ще переважно складається з 
сировини. Експорт в основному складається з комбінації металів (чорні та 
кольорові метали)  та зернових культур (90%). Крім того, спостерігається 
тенденція збільшення концентрації на товарній номенклатурі сировини або 
продуктах низького перерозподілу. Справа в тому, що експорт чорних металів  
значно зростає і випереджає зростання експорту продуктів з низькою доданою 
вартістю. 

Ці тенденції свідчать про необхідність розвитку адекватних механізмів 
державної підтримки вітчизняних виробників та експортерів готової продукції у 
двох ключових сферах та вирішення як внутрішніх, так і зовнішніх питань. 

Попередній аналіз статистичних даних дозволив враховувати різні фактори, 
пов'язані з попитом і пропозицією, а також внеском галузей у соціально-
економічний розвиток України. Індекс масштабу дозволив визначити найбільш 
конкурентоспроможні галузі: хімічна промисловість, машинобудування, 
харчова промисловість. Особливу увагу слід приділити підтримці існуючих 
конкурентних переваг та розвитку нових переваг, що збільшило б обсяг 
експорту цих галузей на зовнішні ринки. 

Нинішня ситуація показує, що на міжнародному ринку немає ніш на 
відкритому ринку.У цій ситуації необхідно визначити, який тип продукції може 
бути реалізований  на міжнародному ринку через її конкурентоспроможність, а 
також задоволення вимог інноваційної економіки. Цей фактор вимагає дії з боку 
промислового підприємства в напрямку диверсифікації [1]. 

Головна перешкода диверсифікації експортних потоків – обмеженість 
фінансових, інформаційних та виробничих можливостей, а також відсутність 
досвіду. Промисловим підприємствам, на наш погляд, слід шукати можливості 
для диверсифікації, насамперед на території, де вони знаходяться, тобто в 
регіоні, створюючи тим самим пов'язану диверсифікацію. 

Одним із ключових пріоритетів є розвиток сучасного економічного 
зростання шляхом поетапної заміни сировини на високотехнологічну 
продукцію, в т.ч. експорту, для збільшення частки переробних галузей з 
високою доданою вартістю.  

Інноваційна політика – це потужний важіль, що забезпечує 
реструктуризацію та дозволяє наситити ринок різноманітною 
конкурентоспроможною продукцією. 

Аналізуючи ситуацію на національному та регіональному рівнях, можна 
сказати, що існують усі необхідні умови та передумови для здійснення 
диверсифікації. 

Аналіз процесу управління диверсифікацією, дозволив  сформулював 
наступні його принципи [2]: 

– Принцип глибини диверсифікації визначається як питома вага обсягу 
виробництва нової продукції в поточному році до загального обсягу 
виробництва в попередньому році. Тому необхідний ступінь диверсифікації 
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визначається з урахуванням поточної ситуації та майбутніх цілей компанії. 
– Принцип макро- та мікроекономіки, які враховують вплив компонентів та 

зв’язків які характеризують окремі сфери середовища і впливають на результати 
діяльності підприємства. 

– Принцип виконання говорить про те, що аналіз діяльності у галузі 
диверсифікації має бути оцінена за співвідношенням витрат та результатів 
діяльності бізнесу та регіону. 

– Принцип зосередженості та контролю пов'язаний зі зростанням ролі 
керівників організації.  

– Принцип синергії зосереджений на колективних діях на всіх рівнях 
управління та виконання. 

– Принцип рівноваги передбачає підтримку балансу між підрозділами та 
структурними підрозділами компанії. 

– Принцип оригінальності спрямовує керівництво компанії на пошук та 
стимулювання творчого персоналу. 

Таким чином, диверсифікаційна діяльність промислових підприємств, як 
об'єкт сукупних управлінських відносин що структурує взаємодію суб'єктів цих 
відносин, є результатом  реалізації корпоративних стратегій. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Як відомо, інноваційна діяльність є найбільш ризиковою сферою для 
підприємства, що пояснюється її складністю в контексті планування, 
організації, мотивування та контрою. Окрім того, значно проблемнішим 
виступає питання забезпечення ефективності інноваційної діяльності, оскільки 
інноваційні процеси є зазвичай тривалішими у часі, а прояви низки факторів 
впливу являються більш важко передбачуваними. 

Узагальнено інноваційний ризик для підприємства є складовою його 
економічного ризику [1]. Він характеризує ймовірність відхилення фактичного 
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результату інноваційної діяльності від запланованого в наслідок прояву тих чи 
інших факторів. Природа даного виду ризику є складнішою. Він виникає не 
лише в силу існування невизначеності зовнішніх умов і внутрішньої реалізації 
процесів діяльності підприємств, а і через низку специфічних для даної сфери 
функціонування суб’єкту ринку аспектів. Перша група обумовлена певними 
об’єктивними змінами у зовнішньому оточенні підприємства (відповідно до 
класичної теорії менеджменту можуть бути безпосереднього та 
опосередкованого впливу), у той час, як інша, – походить від самого суб’єкта 
господарювання [3]. 

Наведемо у табл. 1 сутність груп ризиків інноваційної діяльності 
підприємства. 

Таблиця 1 
Ризики інноваційної діяльності підприємства 

Вид Сутність 
1 2 

1. Ризики, спричинені дією зовнішніх факторів безпосереднього впливу 
1.1. Конкурентні 

ризики 
Виникають внаслідок дій конкурентів. Особливо 
великими вони є у високоприбуткових галузях, що 
інтенсивно розвиваються. Ймовірність отримати 
надприбутки сприяє припливові конкурентів, які 
витісняють з ринку найслабших товаровиробників. 

1.2. Торгівельно-
збутові ризики 

Викликані зміною умов взаємодії підприємства-
виробника з торгівельними і збутовими посередниками. 
Зникнення посередників загрожує втратою освоєної 
частки ринку. 

1.3. 
Постачальниць-кі 

ризики 

Спричиняються змінами угод постачання. Є особливо 
небезпечними для підприємств, що використовують 
дефіцитну сировину, або одержують її від обмеженого 
кола постачальників. 

1.4. Споживчі 
ризики 

Виникають через зміну потреб і уподобань споживачів, 
що визначає обсяг споживання певного продукту. 

1.5. Нормативно-
законодавчі 
ризики 

Пов’язана із можливостями різносторонньої зміни 
законодавчого забезпечення господарської діяльності 
інноваційних підприємств. 

1.6. Ризики 
фінансово-
кредитної та 

податкової систем 

Виникають через зміни у кредитних ставках, нормах 
утримань та величині податків, викликають необхідність 
коригування фінансового плану підприємства, балансу 
його доходів та видатків. 

2. Ризики, спричинені дією зовнішніх факторів опосередкованого впливу 
2.1. Економіко-
політичні ризики 

Викликані змінами економічної та політичної ситуації як 
у самій державі функціонування, так і у країнах, з якими 
співпрацює підприємство. Спричиняють зміну структури 
витрат та доходів в процесі інноваційної діяльності. 
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Продовження табл. 1 
1 2 

2.2. Технологічні 
ризики 

Пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу. 
Зміни в технологічному середовищі можуть призвести до 
того, що інноваційний продукт виявиться 
неконкурентоспроможним та абсолютно непотрібним 
споживачеві. 

2.3. Екологічні 
ризики 

Виявляються як можливі втрати внаслідок погіршення 
екологічного стану в результаті здійсненої 
підприємствами виробничої діяльності. 

3. Суб’єктивні (внутрішні) ризики інноваційної діяльності 
Залежать від особливостей функціонування підприємства та походять з його 
рівня використання його потенціалу, задіяного в інноваційній діяльності 
(фінансовий, організаційно-управлінський, кадровий, виробничий, 
маркетинговий тощо). 

 
Як свідчить загальносвітова практика, управління ризиками інноваційної 

діяльності передбачає наступні основні дії, що супроводжують інноваційне 
проектування, яке виступає її базисом [2]: 

1. Визначення ризиків реалізації інноваційного проекту. 
2. Вибір та використання відповідних методів оцінки вірогідності реалізації 

ризиків та пов’язаних з цим наслідків. 
3. Визначення відповідних до певної ситуації методів управління 

інноваційним ризиком. 
4. Розробка плану заходів щодо управління ризиками і ліквідації наслідків 

подій, які можуть наступити в результаті їх прояву. 
5. Дослідження результатів реалізації виробленої стратегії управління 

ризиками інноваційного проекту. 
Відповідно до теорії ризикологіїї, як ризиками загалом, так і інноваційними 

ризиками зокрема можна управляти, керуючись наступними методами [3]: 
розподілу ризиків, їх диверсифікації, зниження невизначеності, лімітування, 
хеджування та страхування (табл. 2). 

Таблиця 2 
Методи управління інноваційними ризиками 

Вид Сутність 
1 2 

Розподіл ризиків Здійснюється між учасниками інноваційного проекту 
для того, щоб зробити відповідальним за ризик 
найсильнішого учасника, який є стійким у фінансовому 
плані, здатний подолати усі негативні наслідки від 
впливу ризиків, у змозі краще за інших розраховувати і 
контролювати ризики. 
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Продовження табл. 2 
1 2 

Диверсифікація Дає можливість значно знизити портфельні ризики за 
рахунок різноспрямованості інвестицій, адже доведено те, 
що портфелі, які складаються з ризикових фінансових 
активів, можуть бути сформовані так, що сукупний рівень 
ризику портфеля буде нижчим, ніж рівень ризику будь-
якого окремого фінансового активу з його складу. 

Зниження 
невизначеності 

Полягає у мінімізації ризиків, пов’язаних з невизначеністю, 
статистичним методом, тобто шляхом формування єдиного 
цілого з усього ряду активів, що призведе до взаємного 
погашення ризиків за рахунок внутрішніх коливань 
доходності активів. 

Лімітування Застосовується для зниження ступеня ризику при видачі 
кредитів суб’єктам господарювання, визначенні суми 
вкладення капіталів тощо. Сутність методу полягає у 
встановленні граничних сум витрат, величини кредиту 
тощо. Використання ліміту являє собою безпосереднє 
проведення операції, на яку встановлено ліміт, що може 
бути пов’язано з переводом грошових сум на рахунок 
банку-контрагента чи із зобов’язанням банку провести таке 
переведення на визначених умовах. 

Хеждування Застосовується для зниження ризиків шляхом укладання 
термінових контрактів. Даний спосіб дає змогу зафіксувати 
ціну придбання на визначеному рівні і захиститися від її 
коливання, тим самим підвищивши впевненість в успішних 
результатах фінансово-господарської діяльності. 

Страхування Передбачає створення спеціального страхового фонду і 
його використання для компенсації різного роду втрат і 
збитків, спричинених несприятливими подіями 
(страховими випадками) шляхом виплати страхової 
компенсації. Для страхування обов’язковою є наявність 
двох сторін, а також спеціальної організації, тобто 
страхувальника, що завідує відповідним фондом, до якого 
вносять страхові внески. 

 
Загалом же інноваційний процес на підприємстві може здійснюватися з двох 

ключових точок зору [4]: 
1. В основі інноваційного процесу може бути формування попиту на 

інновацію, яка створюється. 
2. Інновація, що створюється підприємством, виступає засобом задоволення 

виникаючого попиту. 
З урахуванням вище зазначеного представимо узагальнену концепцію 

механізму управління ризиками інноваційної діяльності підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Концепція механізму управління ризиками інноваційної діяльності 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ 

ШАХТАРСЬКИХ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ДОСВІДУ 

 
Процеси стійкого занепаду вугільної промисловості, особливо за останні два 

десятиліття, притаманні країнам в усьому світі. Європейські країни та країни 
інших континентів знаходять та активно реалізовують інституційні та практичні 
засади виживання старопромислових шахтарських регіонів на основі 
інноваційних технологій, креативних підходів до управління ринками 
матеріальних та нематеріальних ресурсів. 

Слід відмітити, що стагнація старопромилових шахтарських регіонів 
Донбасу має особливо тяжкий і тривалий характер, що пов’язано із пануванням 
в українській економіці перехідного укладу інверсійного типу, глибокою 
політичною кризою та військовими діями на сході нашої країни. 

Повернення тимчасово захоплених територій Донбасу до складу нашої 
держави, інтегрування старопромислових регіонів у економічну систему країни 
потребує негайних та ефективних заходів підтримки їхнього виживання та 
подальшого сталого розвитку. Для підготовки програми таких заходів необхідно 
провести ретельний та критичний аналіз існуючого світового досвіду у 
вирішенні проблемних питань при трансформуванні дотаційних 
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старопромислових шахтарських регіонів у регіони зі стійким приростом 
економічного розвитку та рівня життя населення. 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 
3,3% у порівнянні з 2017 роком. У 2017 році зростання було на рівні 2,5% [1]. 
При цьому у місті Києві створюється чверть ВВПкраїни (23,4%).  Далі йдуть 
Дніпропетровська (10,5%), Харківська (6,3%), Донецька (5,6%) та Київська 5,3% 
області. Луганська область знаходиться на останньому місті у рейтингу 25 
областей України, в ній створюється лише 1% ВВП країни. При цьому 
Державним управлінням статистики України не враховані дані з окупованих 
Росією територій. 

За даними незалежних експертів ситуація є ще найбільш складною. Так, 
керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США 
Володимир Компанієць повідомляє, що у трійці лідерів по найбільшому внеску 
в динаміку реального ВВП країни з 2013-го по 2017-й рік є місто Київ 
(зростання на 0,34 процентних пункти – п.п.), Вінницька (0,24 п. п.) і Одеська 
(0,22 в. п.) області. Загальний темп зростання реального ВВП України минулого 
року в порівнянні з докризовим 2013-м становив 88,4%. Таким чином Україна за 
цей період, без урахування Автономної республіки Крим та тимчасово 
захоплених територій Донбасу, втратила у кількісному вираженні 11,6% 
вироблених товарів і наданих послуг [2]. 

На думку незалежного експерту, найбільш негативний вплив на обсяг 
національного ВВП здійснюється саме в Донецькійта Луганській областях, 
втрати від діяльності яких складають відповідно 6,9 та 2,63 п.п. А замикає 
трійку областей, які найбільше вплинули на зниження реального ВВП, 
Дніпропетровська область – 1,34 п. п. 

Зрозуміло, що старопромислові шахтарські регіони України, в умовах 
глобального господарювання, не можуть орієнтуватися на вугільно-видобувну 
галузь та повинні обрати власний шлях економічного відродження та розвитку 
на платформі відповідного світового досвіду. 

Європейський досвід свідчить про  необхідність проведення всебічного 
аналізу демографічної, економічної ситуації та зайнятості населення у кожному 
старошахтарському регіоні. Основна увага повинна приділятися фактичним та 
інституційним аспектам змін при одночасній розробці ефективних 
управлінських рішень, довготривалої стратегії розвитку із залученням всіх 
учасників процесу – держави, промислових та бізнес структур, соціального 
підприємництва, представників громадськості [3]. Аналіз кожного регіону 
повинен закінчуватися обґрунтуванням системи потенціалів та стратегічними 
заходами їх втілення.  

В рамках проекту ReSource – Utilisation of post-mining potentials for 
sustainable redevelopment in Central European mining cities and regions 
(Використання після видобувних потенціалів для сталого повторного розвитку в 
Центральноєвропейських гірничих містах та регіонах), який фінансувався за 
кошти Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) відповідно до 
Цілей 3 «Територіальне співробітництво», у період 2009-2012 рр. було доведено, 
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що досвід успішного трансформування старопромислових шахтарських регіонів 
доводить, що основна увага повинна приділятися так званим «потенціалам» 
гірничих регіонів. 

Є дві категорії потенціалів вугільних видобувних регіонів: природні та 
культурні.  

Природні потенціали – гірські ландшафти, відновлювані джерела енергії та 
термальні води.  

Культурні потенціали – штучні релікти, такі як технічні споруди, будівлі та 
інфраструктура, а також традиції шахтарів.  

Існує сенс чітко їх розрізняти, оскільки обидві категорії мають різні 
можливості та шляхи використання. 

На відміну від більшості наукових починань в цьому ракурсі вирішуються 
проблеми гірничих регіонів з малими та середніми містами, переважно 
розташованими на зовнішній та внутрішній периферії європейських країн та 
наділені малоефективною інфраструктурою. Окрім того, у старопромислових 
шахтарських регіонах особливо бракує високоякісних навчальних закладів, 
таких як університети та дослідницькі центри. Малі та середні міста стають все 
менш важливими для бізнесу та промисловості у багатьох країнах, а місцева 
влада, як правило, не має широких можливостей для реалізації практичних дій у 
напрямку стабілізації регіонального економічного розвитку та збереження 
людського капіталу.  

Аналіз результатів європейського проекту дозволив виділити основні 
культурні та природні потенціали старопромислових регіонів, які б забезпечили 
реалізацію як ефективних, довготривалих проектів з використання культурних 
потенціалів (наприклад, музеїв гірничих робіт, туристичних шляхів, пов'язаних 
із гірничо-видобувними роботами), так і принципово нових, інноваційних, 
фінансово витратних (переважно пілотних) проектів використання природних 
потенціалів(виробництво біомаси на деградованій землі або геотермальної 
енергії для централізованого опалення та охолодження споруд) (табл. 1). 

Вітчизняними вченими проводяться власні аналітичні дослідження для 
реалізації можливостей використання культурних потенціалівстаропромислових 
шахтарських регіонів. Так, ними запропоновано активізацію та соціальне 
підприємництво у напрямку рекреаційно-туристичної діяльності в 
промисловому Донбаському регіоні та розвитку зеленого туризму у даному 
промисловому регіоні. 

Можна дійти висновку, що реалізація інституційного впорядкування 
розвитку старопромислових шахтарських регіонів у повному обсязі та у стислі 
терміни можлива при використанні та поєднанні всіх їх потенційних 
можливостей та практичному використанні європейського досвіду. 
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Таблиця 1 
Європейський досвід використання природних і культурних потенціалів 

(розроблено авторами згідно джерела [5]) 
Природні 
потенціали Ландшафт Відновлювана енергія 

Досвід та 
регіон 
реалізації 

Встановлення 
гірськолижних трас 
(Боттропі, Німеччина) 

Використання шахтної води для 
обігріву та охолодження споруд. 
(Херлен - Нідерланди; Німеччина) 

Геологічні музеї під 
відкритим небом. (Ганті 
та Таті в Угорщині) 

Виробництво біологічного матеріалу як 
основи для виробництва електроенергії 
та тепла. ("Енергетичний сад" у м. 
Велзов, Німеччина) 

Cтворення місцевості 
для пішого туризму та 
інших видів спорту та 
туризму(«Ерцберг 
Родео» в Айзенерці в 
Австрії, бігова траса в 
Мості, Північно-
Чеський басейн) 

Використання термальної води зі  
свинцевої шахти в лікувальних цілях, 
тунельна терапія. 
(Блейберг (Австрія) 

Створення озерних 
районів, об'єктів для 
водних видів спорту та 
судноплавства, а також 
для загальної 
туристичної діяльності 
(Чеська Республіка, 
Польща та Німеччина) 

Покращення життєвого простору, 
створення зелених зон для відпочинку, 
спорту та іншого дозвілля, будівництво 
сервісних споруд.(Лужицьке озеро в 
Східній Німеччині, Валбжич, 
Польща) 

Культурні 
потенціали 

Традиція Гірничі будівлі та гірнича 
інфраструктура 

Досвід та 
регіон 
реалізації 

Фольклорні товариства, 
місцеві духові оркестри 
або традиції 
шахтарських клубів, 
святкування дня шахтаря 
як стратегії розвитку 
туризму 

Музеї на основі сучасних та 
інноваційних презентаційних 
концепцій. («Друзі Радверка IV у 
Ворденбергу», Штирійський залізний 
шлях Австрія) 
Розвиток маркетингового туризму та 
музейних маршрутів 
Видобувні шахти у якості музеїв із 
звуковими та світловими ефектами  
(TerraMysticaxBadBadBleibergs 
(Карінтія, Австрія) 

Потенціали 
росту 

Людський капітал, 
освіта 

Економічні стимули 
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ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЮ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Сьогодні, підвищений інтерес до клієнтоорієнтованості пояснюється зміною 
характеру конкурентної боротьби, глобалізацією інформаційного простору, 
швидким розповсюдженням інноваційних технологій, що висуває нові вимоги 
до оцінки управління клієнтоорієнтованістю підприємств. Для оцінки 
управління клієнтоорієнтованістю підприємств потрібна нова система 
індикаторів та якісних і кількісних показників, що дозволить знизити 
собівартість продукції, підвищити її якісні характеристики з найменшими 
затратами ресурсів та своєчасно вжити заходи для подальшого зростання 
конкурентоспроможності підприємства.  

Теоретичні й методологічні аспекти управління клієнтоорієнтованістю 
підприємств розглядало багато науковців. Особливо цінними вважаємо 
дослідження таких учених, як Ф. Вебстер, А. Воронкова, О. Гудзь, Дж. Дей, 
Р. Дешпнде, П. Друкер, Ф. Котлер, Л. Лазоренко, Т. Левітт, Р. МакКінзі, 
І. Манн, Г. Мінцберг, М. Портер, П. Стецюк, Дж. Робінсон, А. Томпсон, P. Хайс, 
Дж. У. Фарлей та інших. 

Проблема оцінки управління клієнтоорієнтованістю підприємств має два 
аспекти: визначення ефективності оцінки управління клієнтоорієнтованістю 
підприємств для розробки управлінських заходів та вибір оптимального 
варіанту конкурентної стратегії й виявлення результативності управлінської 
діяльності за певний часовий проміжок, виходячи із фактичних 
результатів.Оцінка управління клієнтоорієнтованістю підприємств передбачає 
визначення критеріїв й чинників, що впливають на рівень ефективності 
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управлінської діяльності, їх взаємозалежність, виявлення резервів зростання 
ефективності. 

За баченням С. Еверта, клієнтоорієнтованість – це вміння виявляти потреби 
клієнта (як внутрішнього, так і зовнішнього) і ефективно задовольняти їх [2]. 
І. Патлах [3] тлумачить клієнтоорієнтованість як інструмент, що дозволяє 
підприємству отримувати лояльних клієнтів та націлений на отримання стійкого 
прибутку в довгостроковому періоді [3]. 

Лояльність й задоволеність клієнтів та успішність бізнесової діяльності 
досягаються за умови реалізації своєчасно розробленої клієнтооорієнтованої 
стратегії, яка спрямована на виявлення попиту, потреб потенційних споживачів, 
розробку продуктів підприємства, формування каналів збуту з урахуванням 
попиту цільових груп, встановлення стійких і взаємовигідних комунікацій зі 
споживачами. Більшість практиків, як показало опитування американських 
фірм, стверджують, що ефектуправління клієнтоорієнтованістю підприємств 
полягає у зростанні обсягів продажів і прибутку [1]. Водночас, акцентуємо, що в 
умовах нестабільності конкурентного середовища та зростання вартості бізнесу, 
конкурентні переваги генерують ті підприємства, які впроваджують інноваційні 
технології, здатні забезпечити підвищення якості обслуговування, рівня 
задоволеності клієнтів при одночасній мінімізації усіх видів ресурсів. 

Основними критеріями оцінки управління клієнтоорієнтованістю 
підприємств мають бути: чітка орієнтація на клієнтів, їх платоспроможність, 
потреби та мотивацію здійснення покупок; якість продуктів підприємства; 
врахування рівня операційних витрат; рівень конкурентоспроможності 
підприємства та його продукції; якість обслуговування клієнтів; ідентифікація 
чинників, які впливають на збутову політику; ефективність комунікацій та 
бізнес-ланцюгів; моніторинг заходів конкурентів та особливостей їх 
конкурентних стратегій; формування клієнтоорієнтованої політики 
ціноутворення, яка передбачає диференціацію цін, знижок, бонусів тощо.  

Критерії оцінки управління клієнтоорієнтованістю підприємств 
відображаються у індикаторах оптимізації структури реалізації продукції, 
витрат та узгодженості операційних й збутових процесів у просторі і часі.  

З огляду на означене, індикатори оцінки ефективності управління 
клієнтоорієнтованістю підприємств, доцільно визначити в розрізі окремих його 
функцій: ефективність аналізу: сегментація цільових груп клієнтів, ринкові 
дослідження, дефрагментація, позиціонування і вибір цільових груп й ринків; 
ефективність планування: визначення ефективності розробки стратегій, 
програм, планів заходів (у зрізі окремих цільових груп, ринків, продуктів); 
ефективність організації клієнтоорієнтованих заходів: ефективність 
організаційного дизайну управління; ефективність розподілу завдань, 
повноважень та відповідальності; ефективність комунікаційних взаємодій; 
ефективність ухвалених управлінських заходів; ефективність мотивації праці 
працівників, особливо тих, що безпосередньо займаються клієнтами; 
ефективність контролю за виконанням стратегій, планів, заходів.  
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Визначені індикатори оцінки управління клієнтоорієнтованістю підприємств 
та наявність різнобічних бізнесових звʼязків зумовлює необхідність формування 
такої системи показників, яка б демонструвала не тільки поточний стан, а й 
надавала превентивну інформацію про споживачів, їх поведінку та 
забезпечувала своєчасне реагування на зміни ринкових умов. Система 
показників оцінки управління клієнтоорієнтованістю підприємств має включати 
такі кількісні та якісні показники, які дозволяють обʼєктивно оцінити результати 
та ефективність стратегій, програм і заходів щодо задоволення потреб клієнтів, 
що демонструється обсягами прибутків підприємства. Кількісні показники 
характеризують загальну величину результату управління 
клієнтоорієнтованістю підприємства, а якісні відносну, що визначає тенденції 
ефективності. Принципами формування системи показників оцінки управління 
клієнтоорієнтованістю підприємств мають бути: комплексність; системність; 
узгодженість; економічна доцільність.  

До системи кількісних показників оцінки управління клієнтоорієнтованістю 
підприємств доцільно долучити: обсяги реалізації продукції у натуральних та 
кількісних вимірах в цілому по підприємсту та у зрізі продуктового 
асортименту, каналів збуту, клієнтських сегментів, комунікацій; обсяги 
прибутків в цілому по підприємству та у зрізі продуктового асортименту, 
каналів збуту, клієнтських сегментів, комунікацій; обсяг інновацій та нової 
діяльності, який демонструє обсяг реалізації по нових клієнтах вцілому по 
підприємству та у зрізі продуктового асортименту, каналів збуту, клієнтських 
сегментів, комунікацій; частка ринку (загальна та у зрізі продуктового 
асортименту); кількість продуктів та обсяг продажів на одного клієнта в цілому 
по підприємству та у зрізі клієнтських сегментів. 

До системи якісних показників оцінки управління клієнтоорієнтованістю 
підприємств варто включити: якісні показники продуктового асортименту, 
оскільки вони демонструють задоволеність клієнтів асортиментом 
підприємства; коефіцієнт зміни продуктового асортименту; коефіцієнт 
лояльності клієнтів; темпи зростання обсягів реалізації; коефіцієнт оновлення 
клієнтської бази; якісні показники збутової діяльності; частка обсягу реалізації 
продукції через різні канали продажу, зокрема й по кожному товарному 
сегменту; частка витрат на рекламу й маркетингові заходи в загальному обсязі 
реалізації; коефіцієнт кількісної зміни збутової мережі; частка витрат на збут; 
кількість продуктів на одного споживача; кількість та потужність пунктів 
продаж; кількість запитів клієнтів; кількість клієнтів, які перейшли від 
конкурентів. 

Для більш глибокого аналізу, додатково до системи якісних показників 
оцінки управління клієнтоорієнтованістю підприємств доцільно долучити: 
результативність управління брендом, що оцінюється наступними показниками: 
рівень підтримки бренду, рівень глибини проникнення бренда, ступінь 
вагомості переваг бренду; цінність клієнта для підприємства, яка визначається 
внеском клієнта у прибутковість підприємства і рівнем його лояльності; 
відсоток преміум-клієнтів − визначається кількістю ключових клієнтів з 
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високим рівнем лояльності і ступенем інтерактивності, на яких менеджменту 
необхідно направляти більше зусиль для надання спеціальних преміум-послуг; 
якість обслуговування (логістичні ланцюги, споживча логістика, якість 
комунікацій, стиль продажу, компетентність працівників); показники оцінки 
ефективності стимулювання збуту (бонуси, обсяг і розмір знижок, спеціальних 
пропозицій, економічний ефект від заходів й програм лояльності); коефіцієнт 
утримання клієнтів, середня вартість утримання клієнтів. 

Таким чином, запропонований підхід до оцінки управління 
клієнтоорієнтованістю підприємств, який включає визначення критеріїв, 
індикаторів та системи кількісних і якісних показників сприятиме підвищенню 
ефективності управлінських рішень щодо адаптації продуктів підприємства 
відповідно до запитів споживачів, забезпечення успішного конкурентного 
розвитку та формування міцних довгострокових конкурентних переваг. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 
Функціонування будь-яких підприємств, установ та організацій неможливе 

без забезпечення їх діяльності відповідними ресурсами, надання їм послуг, 
проведення робіт. Закупівельна діяльністю бюджетних установ передбачає 
використання бюджетних коштів, що підлягає фінансовому контролю з боку 
держави. Актуальність теми посилюється тим, що в умовах допущення різних 
порушень та зловживань, необхідною умовою досягнення ефективності в сфері 
публічних закупівель є чітке законодавче регулювання та усунення різного роду 
неузгоджень. 

Основним нормативним документом, який регулює та встановлює правові та 
економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 
забезпечення потреб держави та територіальної громади є Закон України «Про 
публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року [1] (далі – Закон). 
Метою Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, 
створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання 
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проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. Публічні 
закупівлі – придбання замовником товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам 
дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах. Зміст 
предметів публічних закупівель у відповідності до Закону представлено в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Предмет публічних закупівель 

№ 
п/п 

Предмет 
закупівель Деталізація предмету 

1 товари 

продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у 
тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, 
предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а 
також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, 
якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих 
товарів 

2 роботи 

проектування, будівництво нових, розширення, 
реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих 
об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, 
роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні 
роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та 
супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, 
буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова 
фотозйомка та інші послуги, що включаються до 
кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не 
перевищує вартості самих робіт 

3 послуги 

будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема 
транспортні послуги, освоєння технологій, наукові 
дослідження, науково-дослідні або дослідно-
конструкторські розробки, медичне та побутове 
обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові 
та консультаційні послуги, поточний ремонт 

Джерело: узагальнено на основі [1]. 
 
Закон встановлює вимоги до публікації інформації про закупівлі та 

проведення процедур закупівель в Україні. Інформація про закупівлі 
оприлюднюється згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» у формі 
відкритих даних, тобто у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення 
електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її 
подальше використання. 

Теорією та практикою у сфері публічних закупівель встаовлено, що існують 
два типи публічних закупівель:  

– допорогова закупівля – закупівлі до 200 тис. грн на рік для товарів і послуг 
та до 1,5 млн грн для робіт. Для замовників, що здійснюють діяльність в 
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окремих сферах господарювання, пороги складають 1 млн грн для товарів та 
послуг і 5 млн грн для робіт. Допрогові закупівлі регулюються Порядком 
здійснення допорогових закупівель [2]. 

– надпорогова закупівля – закупівлі від 200 тис. грн на рік для товарів і 
послуг та від 1,5 млн грн для робіт. Для замовників, що здійснюють діяльність в 
окремих сферах господарювання, пороги складають від 1 млн грн для товарів та 
послуг і від 5 млн грн для робіт. Надпорогові закупівлі регулюються Законом 
України «Про публічні закупівлі» [1]. 

Замовники, відповідно до Законум [1], проводять надпорогові закупівлі  з 
використанням однієї з трьох тендерних процедур: 

1) відкриті торги; 
2) конкурентний діалог; 
3) переговорна процедура закупівлі. 
Особливості здійснення процедур для різних типів публічних закупівель 

наведено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Особливості здійснення процедур для різних типів публічних закупівель 
ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ 

ЗВИЧАЙНІ 
ЗАМОВНИКИ 

ЗАМОВНИКИ 
МОНОПОЛІСТИ 

ЯК ПРОВОДИТИ 
ЗАКУПІВЛЮ 

до 50 тис. грн. 
пряма закупівля або 
через ProZorro (від 3 

тис. грн.) 

від 50 до 200 тис. грн 
для товарів та 1,5 млн. 

грн для робіт 

від 50 до 1 млн. грн для 
товарів та 5 млн. грн для 

робіт 

закупівля або через 
ProZorro або звіт 

(вимог до термінів та 
документів немає) 

УКРАЇНСЬКІ ПОРОГИ 
ЗВИЧАЙНІ 
ЗАМОВНИКИ 

ЗАМОВНИКИ 
МОНОПОЛІСТИ 

ЯК ПРОВОДИТИ 
ЗАКУПІВЛЮ 

від 200 тис. грн. до 133 
тис. євро для товарів та 
від 1,5 млн. грн. до 5,15 
млн. євро для робіт 

від 1 млн. грн. до 133 тис. 
євро для товарів та від 5 
млн. грн. до 5,15 млн. 

євро для робіт 

Відкриті торги (15 
днів) 

Конкурентний діалог 
Переговорна 
процедура 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОРОГИ 
ЗВИЧАЙНІ 
ЗАМОВНИКИ 

ЗАМОВНИКИ 
МОНОПОЛІСТИ 

ЯК ПРОВОДИТИ 
ЗАКУПІВЛЮ 

133 тис. євро для 
товарів та 5,15 млн. 
євро для робіт 

від 1 млн. грн. до 133 тис. 
євро для товарів та від 5 
млн. грн. до 5,15 млн. 

євро для робіт 

Відкриті торги (30 
днів) 

Конкурентний діалог 
Переговорна 
процедура 

Джерело: [3]. 
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У відповідності до Закону [1], державне регулювання та контролю у сфері 

публічних закупівель здійснюють Уповноважений орган, органи сфери 
казначейського обслуговування та органи державного фінансового контролю. 

Законодавчі зміни щодо запровадження електронних закупівель не вирішили 
більшість проблем, що виникають у процесі проведення державних тендерів, 
зокрема: 

– всі постачальники допускаються до аукціону, що спотворює конкуренцію; 
– здійснюється поділ предмета закупівель на частини та приховування 

тендерів; 
– електронні торги не забезпечують здійснення закупівель за найнижчими 

цінами; 
– торги відміняються з надуманих підстав, щоб переможцем став 

«потрібний» учасник; 
– неналежна підготовка до тендерів з боку замовників і учасників 

(невідповідність продукції, що поставляється, технічним вимогам); 
– високі ризики розголошення персональних даних; 
– невиправдано широке застосування цінового критерію оцінювання 

пропозицій; 
– зловживання з боку замовників свободою кваліфікаційного відбору 

постачальників [4]. 
Отже, з метою підвищення рівня відкритості та прозорості публічних 

закупівель, а також ефективної та своєчасної їх організації варто було б 
використовувати всі можливі інформаційно-комунікаційні системи поширення 
інформації; впровадження та використання автоматизованих інформаційних 
систем для забезпечення підвищення оперативності та дієвості контролю 
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ДИНАМІКА МЕЖ ТОВАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Високий рівень монополізації економіки України негативно впливає на її 

конкурентоспроможність, про що свідчить падіння рейтингового місця України 
з 81-го у 2017-2018 рр. до 85-го у 2018-2019 рр. у Індексі глобальної 
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму [1; 2]. 
За показниками, які характеризують стан конкурентного середовища в Україні, 
наша країна перебуває на останніх позиціях [3, с. 103]. Це свідчить про вкрай 
низький рівень ефективності антимонопольної політики в Україні та 
необхідність виявлення вад її інструментарію. 

Одним з пріоритетних завдань при застосуванні багатьох положень 
конкурентного законодавства в країнах ЄС та Україні зокрема є визначення меж 
товарного ринку, за допомогою якого аналізується вплив поведінки суб'єкта 
господарювання на конкуренцію, виявлення конкурентів відповідних 
підприємств на релевантному ринку, здатних обмежувати конкуренцію. 
Визначення товарних та географічних меж ринку дозволяє з'ясувати ринкові 
частки конкурентів та зрозуміти загальну структуру ринку, що дає чітке 
уявлення про стан конкуренції та можливу ринкову владу суб'єктів 
господарювання. 

Щоб провести аналіз стану конкуренції на товарному ринку, потрібно 
встановити межі товарного ринку, тобто визначити сам товар чи групу товарів, 
які є взаємозамінниками, після цього визначати географічні межі ринку, склад 
його учасників та їх частки на цьому ринку. 

Від правильного дослідження меж товарного ринку та аналізу чинників, що 
зумовлюють його функціонування, залежить результативність найбільш точного 
визначення монопольного становища суб'єкта господарювання і як результат – 
можлива кваліфікація його дій на предмет зловживання таким становищем [4, с. 45]. 

Методологічні прийоми та способи визначення й аналізу самого ринку в 
Україні окреслені в Методиці визначення монопольного (домінуючого) 
становища суб'єктів господарювання на ринку [5]  

 

                                                
* Науковий керівник – Ожелевська Т.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри 
економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний 
торговельно-економічний університет. 
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Традиційний аналіз меж товарного ринку передбачає проведення процедури 
по виявленню: а) товару, що не має замінника, чи взаємозамінних товарів, які 
продаються на одному й тому ж ринку (продуктові межі); б) межі території, на 
якій покупці купляють чи мають економічну, технічну або іншу можливість 
придбати товар і не мають такої можливості за її межами (географічні межі). 

Проте в умовах цифрової трансформації економіки такого аналізу 
недостатньо, оскільки виникає проблема оцінки особливостей розвитку нових 
технологій та їх впливу на межі товарного ринку. Це повинно суттєво змінити, 
точніше розширити, розуміння продуктових та географічних меж ринку. Коли 
різноманітні технології використовуються для однієї мети і споживачі 
сприймають їх як взаємозамінні, у більшості випадків мова йде про єдиний 
ринок з конкуруючими технологіями. Наприклад, конкуренція між ІР-
телефонним  та традиційним зв'язком.  

Коли мова йде про географічні межі ринку, слід зазначити, що в умовах 
розвитку онлайн-сервісів та Інтернет-платформ стає складно чи взагалі 
неможливо окреслити межі ринку будь-якою територією через нульову чи вкрай 
низьку вартість транспортування цифрових товарів та послуг (наприклад, 
програмне забезпечення, контент тощо). 

З іншого боку, незважаючи на тенденцію до розширення меж, серед інших 
важливих напрямів розвитку ринків завдяки використанню цифрових 
технологій, варто відмітити персоніфікацію товарів та послуг, що дозволяє 
задовольняти індивідуальні потреби окремого споживача чи групи споживачів. 
Спираючись на думку споживачів, для яких персоніфікований продукт зручний 
й найбільш бажаний серед товарів-субститутів, антимонопольні органи можуть 
констатувати достатньо вузькі межі товарних ринків. 

Таким чином, в умовах цифрової трансформації економіки існує дві 
протилежні тенденції розвитку ринків - розширення та звуження їх меж, що 
призводить до проблеми невизначеності меж товарного ринку, тобто 
неможливості їх однозначного визначення. Межі як окремих ринків, так і цілих 
галузей промисловості стають більш розмитими й антимонопольним органам 
все важче їх визначати однозначно. Стрімкий розвиток технологій трансформує 
галузі та межі ринків, а у деяких випадках відбувається перебудова цілих 
галузей. 

Одним з перспективних підходів до визначення меж цифрових ринків є 
підхід, що базується на визначенні та врахуванні: чи є цифрові ринки 
трансакційними чи нетрансакційними [6, с. 9, 53-54.]. Покупці та продавці 
цифрових платформ, що не є трансакційними ринками, напряму не взаємодіють 
один з одним. Наприклад, користувачі двосторонньої платформи Google Search 
не взаємодіють ані один з одним, ані з учасниками другої сторони платформи – 
рекламодавцями. Разом з тим цифрова платформа відіграє ключову роль для 
обох ринків: і онлайн-пошук, і онлайн-реклама. Як наслідок, антимонопольні 
органи повинні визначати релевантні ринки для кожної зі сторін платформи, 
тобто у даному випадку діє презумпція множинності ринків. Нетрансакційний 
ринок – це завжди декілька взаємопов'язаних ринків на кожній стороні 
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платформи, і кожен з них повинен бути визначеним антимонопольними 
органами. На відміну від нетрансакційних ринків, на яких відсутня пряма 
взаємодія сторін цифрової платформи, для трансакційних ринків, навпаки, 
характерна пряма взаємодія їх учасників: наприклад, сторони цифрової 
платформи Amazon – продавці та покупці – взаємодіють один з одним напряму. 
У зв'язку з цим  трансакційний ринок необхідно розглядати як єдиний ринок, 
хоча й багатосторонній. Таким чином, розділення ринків на трансакційні та 
нетрансакційні дозволяє правильно визначити кількість ринків, на які 
впливають дії цифрових платформ. 

Крім того, при визначенні меж ринку необхідно враховувати бізнес-моделі, 
які використовуються на ринку, і в першу чергу, якими способами підприємство 
отримує прибуток, а також які суб'єкти господарювання є конкурентами, що 
можуть позбавити його прибутку. Такий підхід дозволяє виявляти та 
враховувати взаємозалежність різних платформ, а також взаємозв'язок 
поведінки підприємства та меж ринку [7]. 

Таким чином, в умовах цифрової трансформації економіки методика 
визначення меж товарних ринків потребує суттєвого вдосконалення з 
урахуванням сучасних реалій. 
 

Список використаних джерел:  
1. The Global Competitiveness Report 2017-2018 / World Economic Forum. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf 

2. The Global Competitiveness Report 2018-2019 / World Economic Forum. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

3. Филюк Г. М. Високий рівень монополізації української економіки – бар’єр 
на шляху підвищення рівня її конкурентоспроможності. Вісник Кам'янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні 
науки. 2015. Вип. 10. С. 102-109. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2015_10_19 

4. Корчак Н. М. Методологічні підходи до визначення меж товарного ринку в 
цілях застосування норм конкурентного законодавства України. Юридичний 
вісник. 2009. № 3 (12). С. 42-45. 

5. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 
господарювання на ринку, затверджена розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 05.03.2003 р. № 49-р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02 (дата звернення 25.12-2019) 

6. Gorp N., Batura O. (2015). Challenges for Competition Policy in a Digitalised 
Economy. European Parliament. 80 р. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU
%282015%29542235_EN.pdf 

7. Russo, F. & Stasi, M. L. (2016). Defining the relevant market in the sharing 
economy. Internet Policy Review, 5(2). URL: https://policyreview.info/ 
articles/analysis/defining-relevant-market-sharing-economy 



27 грудня 2019 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Управління розвитком підприємств  

в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» 
 

177 

КАРАЦАЙ Ю.В.*, студентка 5 курсу 
освітньої програми «Економіка підприємства», 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
 

ОГЛЯД ПРОГРАМ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Одним із напрямів удосконалення систем управління підприємством є 
використання автоматизованих систем управління, тобто виконання 
управлінських функцій покладається на ЕОМ. Наприклад: 

1. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку: інформація збирається в 
базу даних і формуються річний та квартальний звіти.  

2. Контроль відвідування роботи співробітниками: вхід і вихід на 
підприємство за перепустками у вигляді електронних карт, що реєструються 
ЕОМ.  

3. Сіткове планування різноманітного виду робіт: побудова сіткових 
графіків, їх оптимізація і т. д.  

4. Бізнес-планування та проектування виробничих процесів на ЕОМ [1]. 
Автоматизація обліку – важлива частина ведення обліку (як 

бухгалтерського, так і податкового) в рамках будь-якого підприємства або 
організації. За її допомогою підвищується якість ведення бухгалтерського 
обліку, а також поліпшується ефективність управління компанією. 

За допомогою автоматизації можна оптимізувати роботу різних ділянок: 
– оплата праці персоналу підприємства; 
– ведення банківський операцій, в тому числі і в касі; 
– розрахунки з бюджетом; 
– операції з валютою; 
– розрахунки з підзвітними особами; 
– ведення обліку собівартості та загальних витрат; 
– розрахунки з різними організаціями; 
– ведення обліку матеріалів і товарів, різної продукції;  
– поліпшення роботи з нематеріальними активами. 
Ось і виходить, що автоматизація бухгалтерського обліку виступає в якості 

гарантії ефективного управління виробництвом. 
Наразі існують численні програми та системи обліку. Цікаво дізнатися, хто з 

вітчизняних розробників здатний знищити монополію фірми 
«1С:Підприємство» та зайняти гідне місце на ринку України [2]. 

Bookkeeper SaaS – це рішення автоматизації бухгалтерського обліку на 
сучасній програмній платформі A2v10. Платформа A2v10 призначена для 
створення майже будь-яких бізнес-застосунків (ERP, CRM, BPM тощо) як з web-
інтерфейсом, так і в десктопних варіантах. Сьогодні можливості 
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бухгалтерського сервісу задовольняють вимоги до обліку підприємств 
різноманітних галузей. Вартість тарифу передбачає одночасну роботу декількох 
користувачів під одним логіном з різних пристроїв з даними однієї організації 
або ФОП. Перші 30 днів роботи в системі є безкоштовними. Надалі вартість 
ліцензії використання бухгалтерії он-лайн Bookkeeper на місяць становить 295 
грн. Згідно законів України, ця сума не є об’єктом оподаткування ПДВ [3]. 
Дебет Плюс – призначена для організації бухгалтерського, фінансового та 

кадрового обліку установами й організаціями, що перебувають на державному 
фінансуванні. Вона надає великі можливості для ведення бухгалтерського, 
оперативного та податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах 
України. 

Програма «Дебет Плюс» дозволяє: 
– легко організувати облік матеріальних цінностей у кількісному та 

сумовому вимірах, 
– вести облік матеріалів медичного призначення та продуктів харчування, 
– обліковувати основні засоби та МНМА, 
– вести облік автотранспортного парку, 
– повністю автоматизувати нарахування та виплату заробітної плати – від 

створення тарифікації, з урахуванням особливостей преміювання медичних 
працівників, до експорту в банк платіжної відомості на виплату заробітної плати. 

Вартість класичного пакету послуг на 3 місяці складає 540 грн/міс, на рік –
500 грн/міс. Вартість пакету «Gold» – 960 грн/міс, на рік – 880 грн. А вартість 
пакету «Platinum», що включає додаткові функції (навчання, консультації та 
підтримку) становить 1150 та 1050 грн/міс відповідно [4]. 
Своя технологія – платформа управлінського обліку для малого та 

середнього бізнесу. Базова конфігурація системи, що відповідає вимогам 
більшості українських фірм, поширюється безкоштовно, в тому числі для 
використання в комерційних організаціях. Однак програма з розширеними 
можливостями обліку коштує 500 грн. 

Основні можливості програми «Своя технологія»:  
– складський облік матеріалів, товарів, продукції;  
– облік і аналіз продажів товарів, продукції, послуг;  
– ведення взаєморозрахунків з покупцями або постачальниками;  
– облік руху грошових коштів з каси, банку, можливість завантаження даних 

з банк-клієнта. 
– оформлення всіх необхідних первинних документів, друкованих форм, що 

відповідають законодавству. 
Переваги програми «Своя технологія»:  
– висока швидкість роботи завдяки клієнт-серверної технології;  
– мережева версія дозволяє працювати великій кількості користувачів з 

єдиною базою даних, що унікально для безкоштовних програм такого класу;  
– багатофірмовий облік в одній базі та можливість роботи з декількома 

базами;  
– гнучкі звіти з налаштованими угрупованнями та фільтрами;  
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– можливість підключення торгового устаткування (RS232 або USB 
емуляція);  

– автоматичне перепроведення при виправленні старих документів [5]. 
GrossBee – безкоштовна програма, що відноситься до систем ERP класу та 

призначена для комплексної автоматизації торговельних і виробничих 
підприємств різного масштабу: від корпорацій до невеликих компаній. Система 
вирішує завдання обліку та планування матеріальних і фінансових ресурсів, 
виробництва, аналізу показників роботи підприємства й багато інших. Усі її 
підсистеми використовують загальну базу даних і обмінюються інформацією 
один з одним, що дозволяє створити на підприємстві єдине інформаційне 
середовище, загальне для всіх його підрозділів. Взагалі, поділ на модулі є 
досить умовним. Слід зазначити, що система продовжує активно розвиватися, в 
ній постійно з’являються нові модулі та підсистеми, які легко підключаються до 
решти в рамках загальної архітектури системи [6]. 

Вважаємо, що автоматизація бухгалтерського обліку на сучасному етапі 
займає провідні позиції серед завдань на підприємствах. Важливість такого 
процесу обумовлюється підвищенням продуктивності праці бухгалтерів, 
зменшенням витрат часу на отримання потрібної інформації, наданням більш 
точної та достовірної інформації. Унаслідок запровадження комп’ютерних 
систем підприємство отримує автоматизований облік, а також вирішення 
кадрових, фінансових та організаційних задач, які ставило собі за мету. 
Автоматизація обліку дозволяє підвищити ефективність діяльності 
підприємства та надає можливість економити кошти і час. Але найголовнішим є 
те, що вона забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень [7]. 

Отже, до програм автоматизації роботи підприємства можна віднести такі, 
як Bookkeeper SaaS, Дебет Плюс, Своя технологія, GrossBee. А яку з них обрати, 
кожне підприємство може вирішити залежно від своїх фінансових можливостей 
і особливостей роботи. 
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РОЗВИТОК МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Розвиток стратегічного менеджменту на теоретичному та практичному 
рівнях є логічним та закономірним процесом, який визначається змістовними 
характеристиками самого поняття та природою процесу. Оскільки стратегічний 
менеджмент має забезпечуватиобґрунтуванняспрямованих на майбутнє рішень, 
а його найважливішою ознакою є узгодження змін внутрішнього середовища 
підприємства у відповідності з тенденціями змін зовнішнього середовища, то 
логіка змін визначає необхідність врахування комплексу взаємопов’язаних 
процесів, багатогранність яких зумовлює постійний пошук ефективного 
інструментарію обґрунтування та реалізації цих рішень.  

Методи стратегічного менеджмент досить часто залишаються поза увагою 
науковців, оскільки більш детально традиційно досліджуються методи 
стратегічного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, методи 
обгрунтування управлінських рішень. Питання ж розвитку та вибору методів 
стратегічного менеджменту залишаються поза увагою вчених. Саме тому, дана 
проблема є актуальною та важливою для вивчення.  

Метою даного дослідження є систематизація методів стратегічного 
менеджменту, їх характеристика з позицій переваг та недоліків, умов 
застосування, що в комплексі дозволить визначити тенденції розвитку методів у 
майбутньому. 

Методи стратегічного менеджменту – це комплекс інструментів, 
застосування яких дозволяє в повній мірі реалізовувати його функцій. 
Відповідно багатогранність функцій стратегічного менеджменту та ключових 
чинників спрямування дії визначає багатогранність змісту та форми реалізації 
методів. 

Безумовно методи стратегічного менеджменту не можна розглядати поза 
розвитком методології безпосередньо менеджменту, аналізу, прогнозування 
тощо. Саме тому, методологічну основу розвитку інструментарію стратегічного 
менеджменту формують методологія наукових досліджень, зокрема, 
системного, комплексного та еволюційного підходів; методика економічного та 
фінансового аналізу; методологія організаційного планування та проектування, 
методи прогнозування соціально-економічних процесів. Саме на цій основі 
відбувається формування та розвитку методів стратегічного менеджменту. 

Впродовж останніх років міжнародне аналітичне агентство Bain&Company 
проводить опитування менеджерів щодо визначення ефективності використання 
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тих чи інших методів управління. В табл. 1 представлено еволюцію таких 
методів, що свідчить про їх поступову зміну.  

Таблиця 1 
Тор-10 методів стратегічного менеджменту, які найчастіше 

продемонстрували ефективність з 1993 р. 
1993 2000 2014 2017 

Місії та бачення Стратегічна 
планування 

Управління 
відносинами з 
клієнтами 

Стратегічна 
планування 

Задоволення 
клієнтів 

Місії та бачення Бенчмаркінг Управління 
зв’язками зі 
споживачами 

Загальний 
менеджмент 
якості 

Бенчмаркінг Опитування 
працівників 

Бенчмаркінг 

Профілювання 
конкурентів 

Аутсорсінг Стратегічна 
планування 

Поглиблений 
аналіз 

Бенчмаркінг Системи 
задоволення 
клієнтів 

Аутсорсінг Управління 
ланцюгом 
постачання 

Винагородо за 
результати 

Стратегії росту Збалансована 
система 
показників 

Задоволення 
клієнтів 

Реінжиніринг Стратегічні 
альянси 

Місії та бачення Програми 
управління 
змінами 

Стратегічні 
альянси 

Винагородо за 
результати 

Управління 
ланцюгом 
постачання 

Загальне 
управління 
якістю 

Скорочення часу 
циклу 

Сенментація 
споживачів 

Програми 
управління 
змінами 

Цифровізація 

Самоуправління 
команд 

Ключові 
компетентності 

Сегментація 
споживачів 

Місії та бачення 

Джерело: [2]. 
 
Аналізуючи представлений перелік та еволюцію методів можна визначити 

такі основні особливості їх розвитку: 
по-перше, в практичному середовищі відбувається постійний пошук нових, 

більш результативних методів, як результат – відбувається збільшення їх 
загальної кількості; 

по-друге, існують певні відмінності у наборі інструментарію стратегічного 
менеджменту у різних корпорацій (у відповідності з етапом їх життєвого циклу 
та іншими чинниками) та у різних регіонах; 
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по-третє, існує певна динаміка розвитку методів відповідно до динаміки 
економічних циклів; 

по-четверте, суттєвим для розвитку методів є вплив процесів 
інформатизації, розвитку штучного інтелекту, машинного навчання.  

Таким чином наука і практика стратегічного менеджменту здійснює пошук 
Загалом інструментарій стратегічного менеджменту, який забезпечує 

найвищий рівень ефективності можна згрупувати за декількома основними 
напрямами:  

– внутрішньо-орієнтовані методи – це методи, що забезпечують розвиток 
внутрішнього потенціалу підприємства, зокрема (місія та бачення, винагорода 
за результатами, ключові компетенції, управління часом; 

– методи, спрямовані на організаційні зміни – це методи організаційного 
розвитку підприємства (стратегічні альянси, управління відносинами зі 
споживачами); 

– аналітичні методи базуються на розвитку аналітичної основи 
(бенчмаргкінг, збалансована система показників, сегментація клієнтів, аналіз 
поведінки клієнта); 

– методи безпосередньо стратегічного менеджменту (стратегічне 
планування, сценарне планування дій у надзвичайних ситуаціях, програми 
управління змінами,  

– методи, які відображають розвиток сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій (цифрові трансформації, інтернет речей, інших). 

Розуміння змісту, умов формування та умов забезпечення результативності 
методів стратегічного менеджменту дозволить менеджерам на практиці 
здійснювати вибір тих, які в найбільшій мірі будуть відповідати вимогам, які 
стрімко змінюються та вимагають ефективних управлінських рішень у 
довгостроковому контексті. 

Результати дослідження міжнародних агенцій при цьому дозволить кожному 
підприємству порівняти погресивність застосовуваного набору інструментарію 
стратегічного менеджменту. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: 

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

Активізація інноваційної діяльностізначною мірою залежить від 
організаційних та інфраструктурних умов, які сприяють розвитку інноваційного 
потенціалу господарюючих суб’єктів, оскільки динаміка науково-технічного 
прогресу підняла конкуренцію на рівень «високих» чинників, а отже значна 
кількість підприємств неспроможна самотужки подолати ці бар’єри. Саме тому, 
питання формування та імплементації сучасних моделей управління 
інноваційною діяльністю є актуальним та потребує дослідження в контексті 
необхідності формування та розвитку в Україні. 

Інноваційні процеси характеризуються різною динамікою та 
результативністю у різних країнах та регіонах. Так, за даними публікацій WIPO 
«The Global Innovation Index 2019»  лідерами у сфері інновацій є такі країни як: 
Швейцарія, Швеція, США, Нідерланди, Великобританія, Фінляндія, Данія, 
Сингапур, Німеччина, Південна Корея, Ірландія, Китай, Японія, Франція, 
Норвегія, Ісландія, Австрія. Протягом десятиліття країни змінювали своє 
внутрішнє інноваційне середовище, основою якого є інфраструктурні моделі, 
що сприяють активізації інноваційної діяльності підприємств. Саме тому 
узагальнення досвіду країн-інноваційних лідерів має практичне значення в 
контексті розвитку еко-середовища для інновацій.  

Метою даного дослідження є узагальнення існуючих моделей організації 
інноваційної діяльності у різних регіонах світу через призму імплементації 
позитивного досвіду в Україні.  

Інноваційна інфраструктура відіграє найважливішу роль в соціально-
економічному розвитку держави. Вона є сполучною ланкою між наукою, 
технологією, впровадженням, розробкою та виробництвом високотехнологічної 
продукції, а також її відвантаженням на ринок. 

Питання організації та управління інноваційною інфраструктурою та її 
вплив на розвиток економіки XX-го і XXI-го століття дослідили різні вчені. Так, 
у статтях О.І. Амоші [1], В.В. Зянько[3], О.О. Маслак та К.О. Дорошкевич [5] 
зазначено, що економіка України потребує прискорення економічних темпів та 
подолання інноваційної бездіяльності суб’єктів різних форм господарювання.У 
статтях І.В. Федулової [6], А.В. Черепа [7] та Л.Ф. Чумака [8] було 
запропоновано ряд дій, щодо створення ефективного механізму розвитку 
інноваційної інфраструктури в економіці, проаналізувавши проблеми зростання 
інвестицій у сучасних умовах. 
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Для вирішення проблем пасивного використання інновацій в Україні 
розглянемо детальніше моделі організацій інноваційної діяльності, перш за все, 
на основі узагальнення досвіду інших країн, які є лідерами у сфері інновацій.  

Загалом можна виділити такі основні моделі організації підприємств, які  
підтвердили свою ефективність функціонування: американська модель, 
скандинавська модель, азійська модель, інші.  
Американська (Євроатлантична) модель. Відновлення економіки, 

орієнтованої на інновації та інвестиції, частково залежить від стимулювання 
зростання за рахунок інвестицій в "інноваційну інфраструктуру", включаючи 
наукові та інженерні дослідження в державному, академічному і приватному 
секторах. Таким чином, система стимулювання розвитку у сучасних умовах 
повинна бути в більшій мірі орієнтована на "інноваційну інфраструктуру", а не 
на традиційний бетон і сталь. 
Сканданавська модель. Однією з найрезультативніших моделей в Європі є 

скандинавська модель, що підтверджується тим фактоv, що всі три країни 
(Швеція, Фінляндія та Норвегія) входять до 20-ти найбільш інноваційно-
активних економік. Ціль якої полягає в тому, що значна перевага в підтримці 
зростаючих галузей промисловості орієнтується на стимулюванні та заохоченні 
взаємозв’язків між установами господарювання; поліпшення умов екологічної 
ситуації; підтримка та допомога в реалізації бізнес-моделей [2]. 

Для прикладу розглянемо Швецію, інноваційна стратегія якої спрямована на 
забезпечення відповідності глобальним суспільним викликам. Суттєвий вплив 
на створення цінності для суспільства в цілому виникає, коли нові рішення 
приймаються та поширюються по всьому суспільству. Це в свою чергу може 
сприяти підвищенню якості життя суспільства, більш стійкого розвитку, а також 
зробити Швецію більш привабливою як країну. Гарний інноваційний клімат – 
це умова за конкурентоспроможність компаній. Конкуренція у все більш 
глобальному виробництві та інноваційні мережі потребують постійного 
оновлення пропозицій, процесів та організації. Чітка та пріоритетна інноваційна 
політика особливо важлива для Швеції як торгово-орієнтована країна, на якій 
немає великого ринку.  
Азійська модель. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні спостерігається все 

більшаувага до вивчення нової парадигми продукування інновацій. Наш аналіз 
показав, що, хоча інноваційний потенціал Азії в цілому збільшився, однак в той 
же час зрозуміло, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон стикається з деякими 
серйозними проблемами, такими як: розширення відмінностей в інноваційних 
можливостях між країнами в регіоні, закритий характер інноваційних моделей у 
Північно-Східній Азії та відсутність регіональних рамок для співробітництва в 
галузі науково-дослідних робіт [10]. 

Досвід активізації інноваційних процесів в цьому регіоні свідчить про 
дієвість таких інструментів як: 

– збільшення коштів бюджету офіційної допомоги розвитку та сприяння 
економічному співробітництву щодо створення інновацій; 

– загальне поліпшення ділового середовища в регіоні за рахунок 
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використання регіонально- всебічно-економічного партнерства; 
– реалізація цілі створення інноваційної системи у всій Азії. 
Отже, на підставі дослідження досвіду стимулювання інноваційного 

розвитку провідних країн слід констатувати, що потенціал 
активізаціїінноваційних процесів в  Україні можливий за рахунок: 

– формування системи підтримки інновацій на національному рівні, яка 
передбачатиме не лише безпосереднє фінансування з державного бюджету, а й 
створення незалежних спеціалізованих небанківських установ, діяльність яких 
координуватиметься згідно з  державними пріоритетами; 

– удосконалення інноваційної інфраструктури завдяки подальшому розвитку 
спеціалізованих установ, націлених на сприяння інноваційному зміцненню 
окремих організаційно-правових форм бізнесу та секторів; 

– покращання інноваційної інфраструктури за рахунок не лише 
безпосередньої фінансової підтримки, а й також створення інноваційних та 
консультаційних центрів; 

– посилення підтримки інноваційних стартапів та венчурів через заснування 
спеціалізованих спільних фондів та відокремлених підрозділів, що можливо у 
випадку координації ділової активності спеціалізованих установ. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Метою дослідження є обґрунтування ролі мотивації  в управлінні 
персоналом на підприємстві. 

Об’єктом дослідження є вивчення поведінки персоналу та ефективність його 
роботи, враховуючи наявність інструментів мотивування та стимулювання на 
підприємстві. 

Одним з найважливіших завдань сучасного менеджера є управління 
мотивацією персоналу, адже саме від цього залежить ефективність діяльності 
організацій та підрозділів, якими вони керують. 

Як закордонна, так і вітчизняна наука вбачають у стимулюванні праці 
предмет особливої уваги, тому що нові економічні можливості спонукають  
висувати нові вимоги до персоналу.  

У теперішній час гарантована заробітна плата є основним мотивуючим 
чинником працівників. При цьому  інтенсивність та якість праці не є 
першочерговими бажаннями співробітника, переважає бажання наявності 
роботи, яка не вимагає надмірних зусиль, але має гарантовану оплату, ніж 
активної роботи з високим заробітком. Водночас, на противагу першому типу 
працівників на ринку праці з'являються працівники, які володіють достатнім 
професіоналізмом і новою трудовою свідомістю ˗ це особистості з гарною 
моральною основою і розумінням праці. Тому кожен ефективний керівник 
підприємства повинен знати способи мотивації і вміти застосовувати їх на 
практиці.  

Наразі не існує чіткого та загальноприйнятого визначення мотивації. Різні 
науковці, дають різні визначення цьому поняттю. За теорією зарубіжних вчених 
Л. Портера та Е. Лоулера мотивація є функцією потреб, очікувань щодо 
результативності власної роботи і сприйняття працівниками справедливої 
винагороди за неї. Ключовими та основними ситуаційними  факторами за 
моделлю Портера-Лоулера є [1]: 

‒ зусилля витрачені працівником; 
‒ сприйняття цих зусиль керівництвом; 
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‒ отримані результати від роботи; 
‒ винагорода та визнання; 
‒ ступінь задоволення власною роботою. 
Соціальний психолог Ф. І. Герцберг прийшов до висновку, що мотивація – 

це необхідне забезпечення впливу на фахівця таких  чинників, а саме: відчуття 
успіху, просування по службі, визнання з боку навколишніх, відповідальність, 
зростання можливостей.   

На основі власних спостережень та досліджень можна дійти висновку, що 
мотивація є сукупністю рушійних сил, що спонукає персонал до діяльності на 
підприємстві, орієнтовану на досягнення визначених цілей.  Вплив мотивації на 
поведінку працівника залежить від багатьох факторів, він несе індивідуальний 
характер і може змінюватись під впливом зворотного зв’язку з боку діяльності 
трудових ресурсів. 

Слід зазначити, що мотивування є більш широким поняттям і в якості 
інструменту включає в себе стимулювання. 

Стимулювання персоналу на підприємстві в свою чергу є інструментом 
управління мотивацією фахівця, за допомогою спонукання його до активної 
діяльності через різні блага, які здатні задовольнити потреби працівників. 
Механізм стимулювання передбачає вплив на вже наявну систему мотивів, 
актуалізуючи і підсилюючи ці мотиви, не змінюючи саму структуру мотивації. 

Процеси мотивування і стимулювання тісно пов’язані з двома ключовими 
категоріями теорії мотивації: мотив і стимул. 

Мотив спонукає співробітника до дії та визначає, як саме буде здійснена ця 
дія. Мотиви відносяться до внутрішнього середовища особистості, вони є 
усвідомленими і мають персональний характер, тобто залежать від 
індивідуальних особливостей. 

Стимул впливає на поведінку фахівця, адже він актуалізує певні мотиви. 
Стимули відносяться до зовнішнього середовища особистості, реакція на 
стимули не обов’язково має бути свідомою, вплив одного і того ж стимулу на 
групу працівників може проявлятися у них по-різному. Як стимули можуть 
виступати окремі духовні та матеріальні блага, а також дії колег та керівництва. 

Варто зауважити те, що якщо персонал працює заради досягнення спільних 
цілей підприємства, то він поводить себе так, тому що впевнений це кращий спосіб 
досягнення власних цілей. Основні задачі мотивації, що зображені на рис. 1. 

На основі цього визначимо основні стимули і мотивуючі інструменти в 
професійній діяльності працівників: 

– комфортні умови  роботи для персоналу на підприємстві; 
– колегіальне суперництво (кожний на своєму робочому місці покликаний 

показати те, на що він здатний); 
– зацікавленість керівництва до потенційного поліпшення умов роботи 

персоналу на підприємстві; 
  



27 грудня 2019 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Управління розвитком підприємств  

в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» 
 

188 

 
Рис. 1. Основні задачі мотивації персоналу підприємства [2-5] 

 
– кожному працівнику варто надати можливість оцінити свою значимість у 

колективі; 
– матеріальне заохочення та відчуття важливості для керівництва 

(професійні працівники мають повне право на грошове і моральне визнання); 
– співробітники повинні мати вільний, безперешкодний доступ до всієї 

необхідної інформації в процесі виконання службових обов’язків на 
підприємстві; 

– рішення про зміни в роботі персоналу повинні прийматися при їхній 
особистій участі, з опорою на їхні знання і досвід та враховуючи  їх позицію; 

– можливість здобування  співробітниками нових  знань та  вмінь в процесі 
роботи на підприємстві; 

– заохочення безкорисливої  ініціативи працівників; 
– співробітникам необхідно надавати інформацію про результативність та 

якість їхньої професійної діяльності, не забуваючи заохочувати їх досягнення; 
Отже, ефективність професійної діяльності персоналу залежить від 

мотивації. Проте залежність цих двох складових досить неоднозначна та 
складна. Співробітник, який знаходиться під впливом внутрішніх і зовнішніх 
факторів, а також мотивуючих чинників зацікавлений на досягненні високих 
кінцевих результатів, на практиці матиме гірші результати, ніж фахівець, який 
значно менше мотивований до ефективної праці. Відсутність однозначного 
взаємозв’язку між мотивацією та кінцевими результатами професійної 
діяльності персоналу зумовлена тим, що на результати праці впливає безліч 
різних чинників, а саме: професійні здібності та навички працівника, його 
кваліфікація, правильне розуміння поставлених перед ним завдань.  

Таким чином, найголовнішим завданням керівництва на підприємстві 
повинно стати впровадження ефективного мотиваційного середовища. Цього 
можливо досягнути насамперед через забезпечення тісного взаємозв’язку 

Задачі 
мотивації 
персоналу 
підприємства 

Дотримання 
комфортних умов 
праці персоналу на 
підприємстві 

Спрощення подачі 
поставлених задач 
керівництвом до 

персоналу 
підприємства 

Контроль за 
ефективністю 
роботи фахівців 
підприємства  

Стимулювання 
виробничої 
поведінки 
персоналу 

Залучення 
висококваліфікованого 

персоналу на 
підприємство 
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винагороди працівника з досягнутими результатами,кваліфікацією й 
професіоналізмом фахівця, тим самим зацікавлюючи персонал у реалізації свого 
трудового потенціалу. 

Будь-які стимулюючі дії щодо мотивації персоналу повинні бути ретельно 
опрацьованими, насамперед адміністрацією підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Мотивація співробітників в організації займає одне з головних місць в 

управлінні персоналом, оскільки вона виступає причиною їхньої поведінки. 
Орієнтація спеціалістів на досягнення цілей організації, по суті, є головним 
завданням керівництва персоналом. При ефективній організаційній структурі, 
сучасному устаткуванні, але без мотивації праці працівників домогтися бажаних 
результатів неможливо: трудовий колектив буде справлятися зі своїми 
службовими обов’язками, але не до кінця професійно.  

Низький рівень мотивації праці персоналу гальмує процес виробництва в 
організації та досягненні високих кінцевих результатів праці. У сучасних 
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умовах проблемою мотивації є недосконалість матеріальної мотивації в 
організаціях, недостатнє фінансування заходів, спрямованих на вдосконалення 
мотивації персоналу, а також те, що на підприємствах не приділяють належної 
уваги мотивації.  

Проблеми мотивації персоналу розглядалися вченими, а саме: А. Маслоу, 
Д. Мак-Грегор, П. Армстронг [1], А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, 
М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман, О. Байда [2], В. Васюта [3], 
В. Никифоренко [5].  

Слід виділити такі види стимулювання співробітників, саме матеріальні і 
нематеріальні. Матеріальне стимулювання співробітників є одним з 
найскладніших питань менеджменту. Професійна побудова системи 
матеріального стимулювання вимагає від спеціаліста з підбору кадрів знання у 
сфері економіки та фінансів, менеджменту та психології. Матеріальна 
винагорода має вирішальне значення в трудовій мотивації, при чому його зміст 
для працівника не вичерпується лише компенсацією витрат часу, енергії та 
інтелекту, які використовуються працівником для досягнення цілей організації 
[1]. Форми отримання грошової винагороди сприймаються працівником як 
свідоцтво його цінності для організації, впливають на самооцінку працівника, 
говорить про рівень його соціального статусу. Мотивування являє собою процес 
формування такого психологічного стану людини, який зумовлює її поведінку, 
здійснює установку до діяльності, спрямовує і активізує її. Мотивація праці це 
прагнення працівника задовольнити свої потреби; загалом система мотивації 
управлінського персоналу підприємства ‒ це сукупність зовнішні і внутрішніх 
рушійних сил, які спонукають людину до трудової діяльності і надають їй 
цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення поставленої мети. Система 
мотивації управлінського персоналу підприємства повинна відповідати таким 
принципам: гнучкості, системності, структурованості, відкритості, 
відповідності. Потреби постійно змінюються, не варто розраховувати, що 
мотивація, яка принесла успіх один раз, знову буде ефективною вдруге. 
З розвитком особистості розширюються і можливості, потреби у 
самовираженні. Форми отримання грошової винагороди, а також відносний та 
абсолютний розмір сприймаються працівником як свідоцтво його цінності для 
організації, впливають на самооцінку працівника, що дає змогу констатувати 
рівень його соціального статусу. 

Нематеріальне стимулювання співробітників включають в себе: 
організаційні форми стимулювання – кар’єрне зростання, доручення 
відповідальних та творчих завдань, зручний графік роботи тощо; соціально-
психологічні форми стимулювання – методи морального заохочення і прояв 
групового визнання заслуг працівника, а також методи командоутворення, 
формування сприятливого психологічного клімату в колективі. Основне 
завдання вищого керівництва полягає у знаходженні персонального підходу до 
кожного співробітника задля майбутньої результативності підприємства. 
Мотивувати пасивного працівника, який цінує стабільність можливістю 
вирішувати складні задачі так само недоцільно, як і стимулювати активного 
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підприємливого, креативного співробітника – генератора ідей тривалим 
відпочинком. Для одного співробітника важливий його статус, іншому бажано 
відчувати свою затребуваність, третьому потрібні широкі повноваження, а 
четвертому важливіше за все дохід в довгостроковій перспективі. 

Таким чином, процес мотивації персоналу в організації шляхом задоволення 
потреб повинен бути постійним для дотримання якості та вимог щодо 
поставлених завдань керівництвом організації. Варто зауважити, що в інших 
країнах світу існують різновиди мотивування персоналу. Зокрема, американська 
модель мотивації праці побудована на постійному заохоченні підприємницької 
активності й фінансового збагачення найбільш активного сектору населення 
країни. Найбільшого поширення набули численні варіації погодинної оплати з 
нормованими планом, доповнені різноманітними формами преміювання, а саме 
групові системи. Так, при системі «Скенлон» між адміністрацією й 
працівниками заздалегідь визначається норматив частки заробітної плати в 
загальній вартості умовно чистої продукції. У разі прибуткової роботи 
організації й утворення економії заробітної плати, за рахунок досягнутої 
економії створюється преміальний фонд, який розподіляється таким чином: 25% 
спрямовується в резервний фонд для покриття можливої перевитрати фонду 
заробітної плати. Із суми, що залишилась, 25% йде на преміювання 
адміністрації підприємства, 75% – на преміювання робітників. Наприкінці року 
резервний фонд повністю розподіляється між працівниками підприємства [2]. 

Японська система стимулювання праці у порівнянні з іншими промислово 
розвиненими країнами є досить гнучкою. Зазвичай вона будується на врахуванні 
трьох факторів: віку, стажу роботи, професійної майстерності. Більшість 
японських компаній у політиці матеріального стимулювання поєднують 
складові традиційної (вікової і нової) трудової тарифікації працівників. 
Гармонійне поєднання соціальних гарантій й стимулювання праці становить 
собою одну з найпродуктивніших моделей, будь-коли відомих в історії 
економічних теорій. Дана модель забезпечує рівною мірою як соціальні гарантії, 
так і економічний добробут. З досвіду провідних зарубіжних країн можна 
виділити наступні чинники відмінні особливості та методи мотивування 
персоналу: кар’єрне зростання, професійне навчання, матеріальні та 
нематеріальні стимули, соціальна політика пов’язана з наданням працівникам 
додаткових пільг (табл. 1). 

Отже, без професійно підготовленого та мотивованого персоналу високої 
ефективності роботи в організації досягнути неможливо. Вкладення в людські 
ресурси стають довгостроковим чинником конкурентоспроможності та стійкого 
функціонування підприємства. Сучасний керівник повинен враховувати всі 
фактори, щоб забезпечити успішну роботу підприємства. При формуванні 
оптимальної системи мотивації сучасним керівникам підприємств необхідно 
використовувати класичні теорії мотивації і враховувати менталітет народу.  
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Таблиця 1 
Особливості формування зарубіжних систем мотивації праці та основні 

методи мотивування персоналу 

Країна 
Основні 
чинники 

мотивації праці 

Відмінні особливості 
мотивації праці 

Методами мотивування 
персоналу 

Японія 

– професійна 
майстерність; 
– стаж (досвід); 
–
 результативніст
ь 

– довічний найм; 
– одноразова допомога 
при виході на пенсію 

– кар’єрне зростання; 
– стимул працювати 
професійно; 
– якісне та оперативне 
виконання своїх 
обов’язків  

США 

– заохочення до 
підприємницької 
активності; 
– якість роботи 
співробітника; 
– висока 
кваліфікація 
(досвід) 

– поєднання елементів 
відрядної та 
погодинної систем;  
– розподіл прибутку; 
– премії за 
безперебійну роботу; 
– дотримання 
корпоративної 
культури; 
– система подвійних 
ставок 

– професійне навчання; 
– можливість розвитку 
особистісних якостей і 
отримання спеціальних 
знань, які відкривають 
широкі перспективи; 
– грошові виплати за 
виконання поставлених 
цілей та завдань 

Німеч-
чина 

якість та досвід 
роботи 
співробітника 

– стимулювання праці; 
– дотримання 
соціальних гарантій 

– нематеріальні стимули 
(винагороди-вдячності, 
письмова подяка 
керівництва та навіть 
компліменти); 
– соціальна політика 
пов’язана з наданням 
працівникам додаткових 
пільг, послуг і виплат 
соціального характеру 

Джерело: складено на основі [2, 3]. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХIДНИЙ IНСТРУМЕНТ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛIНЦЯ 
 

Метою дослідження є наукове обґрунтування необхiдностi впровадження 
методiв самоменеджменту для iндивiдуального та професiйного розвитку 
менеджерiв. 
Об’єкт дослiдження – квалiфiкований управлiнець органiзацiї, предметом 

дослідження є принципи та методи самоменеджменту. 
Методи та засоби дослiдження. Використовуються загальнонауковi 

емпiрико-теоретичнi методи аналiзу i синтезу, iндукцiї i дедукцiї, теоретичний 
метод опису. 

Науковцями було розроблено декiлька концепцiй, серед яких концепцiя 
Л. Зайверта, в якiй було видiлено шість основних завдань самоменеджменту: 
постановка цiлей, планування, прийняття рiшень, реалiзацiя та органiзацiя, 
контроль, iнформацiя i комунiкацiя. Концепцiя розроблена М. Вудкоком i 
Д. Френсiсом в своїй основi має теорiю обмежень, основне завдання само 
менеджменту в цiй концепцiї – знайти швидкий та практичний шлях до 
скорiшого саморозвитку, а саме дослiдження, аналiз та усунення обмежень. 
Також видiляють роботу академiка Карпiчева, у якiй вiн окреслив контури 
мiждисциплiнарної моделi самоменеджменту, що спирається на сукупнiсть 
людинознавчих наук.  Концепцiя А. Хроленко має в своїй основi  iдею культури 
дiлового життя, досягнення якої є визначеною метою самоменеджменту, а 
концепцiя Бабель i Хайнц Швальбе пояснює зв'язки, що є мiж кар'єрою i 
власним успiхом. 

Науковцями було досліджено та запропоновано багато концепцій 
самоменеджменту, проте залишається необхідність в узагальненні отриманих 
результатів та зведенню їх до єдиної першочергової мети самоменеджменту, а 
саме в необхідності орієнтації управлінців на самоменеджмент як основу для 
подальшого управління персоналом та організацією в цілому. 
Результати дослiдження. Ефективний менеджмент i органiзацiя працi 

менеджера є однiєю з найважливiших умов постiйного успiшного 
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функцiонування органiзацiї. Саме тому сучасним управлiнцям необхiдне 
володiння навиками самоменеджменту, адже для ефективного виконання 
управлiнських функцiй спочатку необхiдно рацiонально органiзувати 
самодiяльнiсть iндивiда.Умiння керувати собою, своїм часом, своєю 
життєдiяльнiстю, керувати плином свого життя, розвиватися й 
удосконалюватися – неповний перелiк задач, якi розглядає самоменеджмент.  

Самоменеджмент – це послiдовне i цiлеспрямоване використання 
випробуваних методiв роботи в повсякденнiй практицi, для того, щоб 
оптимально i зi змiстом використовувати свiй час. Основна мета 
самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально використовувати власнi 
можливостi, свiдомо керувати плином свого життя i переборювати зовнiшнi 
обставини як на роботi, так в особистому життi. 

Самоменеджмент спрямований на суб'єкт управлiння i розкривається такими 
поняттями, як самоврядування, самоорганiзацiя, саморегуляцiя, самовиховання. 
Для нього характерне таке вiдображення ситуацiї, що випереджає дiйснiсть. 
Саме управлiння здiйснюється по слабких сигналах, орiєнтуючись на стратегiчнi 
несподiванки.  

Переваги оволодiння навиками самоменджменту полягають у наступному: 
робота виконується з меншими витратами часу, органiзацiя працi покращується; 
робота приносить бiльше задоволеностi; бiльше мотивацiя до працi; рiвень 
квалiфiкацiї зростає; завантаженiсть роботою зменшується; кiлькiсть помилок 
при виконаннi своїх функцiй зменшується; професiйнi та життєвих цiлi 
досягаються найкоротшим шляхом. Проте головною перевагою 
самоменеджменту є рацiональне використання та збереження найбiльш 
дефiцитного i важливого ресурсу – власного часу. 

Самоменеджмент спрямований на iндивiдуальну дiяльнiсть в кожному з 
основних складових елементах управлiння – постановцi цiлей, плануваннi, 
прийняттi рiшень, реалiзацiї та органiзацiї та контролi. Принцип 
самоменеджменту  полягає в самооцiнцi власного потенцiалу менеджера. 
Реалiзацiя цього принципу нацiлена на отримання навичок рацiонального 
використання власного часу. Робота стає плановою цiлеспрямованою, тобто 
зменшує загрозу стресiв, i щодня дозволяє досягати успiху, звiльняючи 
особистий час. Необхідно не просто слiдувати загальним правилам, увагу 
потрiбно зосереджувати на тому, що перешкоджає реалiзацiї особистих 
можливостей. Таким чином кожен співробітник, незалежно вiд того, якi навички 
самоменеджменту мав на початку, у результатi матиме прогрес. 

Для здiйснення саморозвитку необхiднi мiнiмальнi критерiї ефективного 
управлiння, а саме: здатнiсть до самоуправлiння, наявнiсть чiтких особистих 
цiлей, нацiленнiсть на постiйне особистiсне зростання, уміння знаходити 
рiшення проблем, оволодiння сучасними управлiнськими пiдходами, вмiння 
навчати i розвивати навички у пiдлеглих. Перерахованi орiєнтири розкривають 
основу для аналiзу своїх можливостей вiдносно вимог праці. При їх вiдсутностi 
виникає обмеження, що стає подоланим тільки в результатi самоменеджменту, 
що сприяє збiльшенню професiйного управлiнського потенцiалу працiвника та 
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збiльшує перспективи його успiшної дiлової кар'єри. Отже розкривається 
структура цiльових орiєнтирiв самоменеджменту.  

Таким чином, концепцiя i технiка самоменеджменту може бути використана 
для дiлової кар'єри в тiй його частинi, де мова йде про самооцiнку своїх дiлових 
якостей та їх саморозвитку як передумовi досягнення успiху на робочому мiсцi . 
Шлях до успiху полягає у самопiзнанні та вдосконаленні своїх якостей. Але 
тренування здiбностей, якi закладенi вiд природи, чи вдосконалення 
особистiсних якостей є половиною справи, важливо навчитись трансформувати 
результати, здобутi наполегливою працею самовдосконалення, у дiловий або 
професiйний успiх. Для цього необхiдно розробити особисту концепцiю дiлової 
кар'єри, що об'єктивно буде враховувати власнi переваги i недоліки.  

Розширення професiйних можливостей особистостi в результатi роботи з 
удосконалення своїх дiлових якостей створює основу для кар’єрного зростання. 
Саме орiєнтацiя на досягнення результативності та успiху, спiввiднесеного з 
очiкуваннями, системою цiнностей та життєвими цiлями iндивiда служить 
головним мотивом просування щаблями дiлової кар'єри.  
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Національна економіка розвивається в нестабільних та швидкозмінних 

умовах, що актуалізує питання ефективного використання концепції сталого 
розвитку, як на рівні держави, так на рівні підприємств. 

Крім того, важливість дослідження даної проблематики обумовлена тим, що 
сталий розвиток може бути керованим, тобто підприємства можуть досягати 
економічно-соціального ефекту, при цьому не завдаючи шкоди навколишньому 
природньому середовищу. 

Проте серед учених не існує одностайної думки щодо визначення сутності 
«сталий розвиток», недостатньо розробленими залишаються механізми 
впровадження концепції сталого розвитку на вітчизняних підприємствах. 

Метоює дослідження теоретико-методологічних засад визначення сутності 
категорії «сталий розвиток», узагальненням та оцінка основних складових 
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сталого розвитку.  
Ідеї сталого розвитку були офіційно проголошені на Міжнародній 

конференції з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Самміт Землі). Ця 
конференція розглядала навколишнє середовище і соціально-економічний 
розвиток як взаємопов'язані і взаємозалежні області. У головному документі, 
прийнятому на цій конференції, «Порядку денному на XXI століття» (Agenda 
21), що розглядався як програма всесвітнього співробітництва, сталий розвиток 
пов'язується з гармонічним досягненням наступних цілей: 

– високої якості довкілля і здорової економіки для всіх народів світу; 
– задоволенні потреб людей і збереженні сталого розвитку протягом 

тривалого періоду [4]. 
Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) постійно опікується 

питаннями сталого розвитку [1, 5]. Сприяння сталому розвитку визначено у 
Глобальному баченні (GlobalVision), що наведене у стратегічному плані ISO [6]. 
Спеціальна проблемна група сформулювала перелік стандартів, які прямо або 
опосередковано пов'язані зі складовими сталого розвитку [5]. Розподіл 
елементів сталого розвитку, які можуть бути охоплені міжнародною 
стандартизацією, згідно з моделлю, яку пропонує ISO, наведено в таблиці 1 [4]. 

Таблиця 1 
Розподіл елементів сталого розвитку, які можуть бути охоплені 
міжнародною стандартизацією, за трьома його складовими 

Складові сталого 
розвитку Елемент складової сталого розвитку 

Економічне зростання 1. Поширення нових технологій. 
2. Належна бізнесова практика. 
3. Позбавлення торгівельних бар'єрів. 
4. Електронний бізнес. 
5. Економіки, що народжуються. 
6. Зменшення рівня бідності 

Соціальна 
справедливість 

7. Захист прав споживачів. 
8. Захист прав співробітників. 
9. Послуги у сфері охорони здоров'я. 
10. Соціальний захист. 
11. Чесна торгівля. 
12. Етичні норми 
13. Гендерна рівність 

Цілісність 
навколишнього 
середовища 

14. Поводження з відходами. 
15. Якість води, ґрунту та повітря. 
16. Викиди парникових газів та зміна клімату. 
17. Аналізування життєвого циклу та 
маркуваннязнаком «екологічно безпечна продукція». 
18. Екологічний менеджмент. 
19. Поширення «чистих» технологій 
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Відповідно Концепція сталого розвитку має три складових: екологічну, 
економічну та соціальну, недооцінення рівнозначності кожної із яких може 
привести до певних деформацій у забезпеченні сталого розвитку сучасного 
суспільства. З огляду на це, «активний розвиток економіки при слабкому 
розвитку екологічного та соціального напрямів приведе до порушення сталості 
розвитку. Неможливо забезпечити покращення умов життя, якщо нарощення 
могутності економіки не буде супроводжуватись скороченням техногенного 
навантаження на людину та вирішенням соціальних проблем у житті 
суспільства» [3]. У такий спосіб, Концепція сталого розвитку спрямована на 
одночасне вирішення трьох основних завдань реалізації сталого розвитку – 
забезпечення росту економіки за умови одночасного покращення екологічної 
ситуації та вирішення соціальних питань. 

З огляду на невизначеність до цього часу у вітчизняному науковому 
середовищі системи сталого розвитку і недостатньо повного аналізу підходів до 
запровадження основних елементів концепції сталого розвитку, необхідний 
огляд і систематизація цих підходів та елементів, та їх порівняння [2]. 

Економічний підхід полягає в оптимальному використанні обмежених 
ресурсів та застосуванні природо-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій 
для створення потоку сукупного доходу, який би забезпечував принаймні 
збереження (не зменшення) сукупного капіталу (фізичного природного, або 
людського), з використанням якого цей сукупний дохід створюється. Водночас 
перехід до інформаційного суспільства приводить до зміни структури сукупного 
капіталу на користь людського, збільшуючи нематеріальні потоки фінансів, 
інформації та інтелектуальної власності. Розвиток нової, «невагомої» економіки 
стимулюється не лише дефіцитом природних ресурсів, а й наростанням обсягів 
інформації та знань, що набувають значення затребуваного товару. 

З погляду екології, сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних і 
фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить глобальна 
стабільність усієї біосфери. Особливого значення набуває здатність таких 
систем самооновлюватися й адаптуватися до різноманітних змін, замість 
збереження в певному статичному стані або деградації та втрати біологічної 
різноманітності. 

Соціальна складова орієнтована на людський розвиток, на збереження 
стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення кількості конфліктів 
у суспільстві. Людина має стати не об’єктом, а суб’єктом розвитку. Вона 
повинна брати участь у процесах формування своєї життєдіяльності, прийнятті 
й реалізації рішень, контролі за їх виконанням. Важливе значення для 
забезпечення цих умов має справедливий розподіл благ між людьми (зменшення 
так званого GINI-індексу), плюралізм думок та толерантність у стосунках між 
ними, збереження культурного капіталу і його розмаїття, насамперед спадщини 
не домінуючих культур. 

При цьому, слід акцентувати увагу на тому, що суб’єкти господарювання 
повинні також ввести окремий напрям роботи бізнесу, покликаний покращувати 
соціальну екосистему навколо своїх виробництв.  
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Отже, у контексті більш дієвого впровадження ініціатив сталого розвитку на 
мікроекономічному рівні, пропонуємо: 

1. Заохочення акціонерів з довгостроковим пріоритетом, за допомогою 
фінансування. 

2. Надання пільг підприємствам, зі сторони держави, які будуть складати 
звіти з соціальної та корпоративної відповідальності; 

3. Включення у бізнес-стратегії підприємств – стратегії зі сталого розвитку. 
Категорію «сталий розвиток підприємства» визначено, як здатність суб’єктів 

господарювання до здійснення економічної діяльності в умовах посилених 
впливів факторів зовнішнього середовища, що передбачає  задоволення 
суспільних потреб, досягнення соціально-економічного ефекту, ощадливе та 
ефективне витрачання ресурсів. Для підприємницьких структур в Україні 
сталий розвиток означає включення у їх бізнес-стратегії напрямів впровадження 
концепцій сталого розвитку, які будуть відповідати, як потребам самого 
підприємства, так і задовольняти вимоги стейкхолдерів. При цьому, концепція 
сталого розвитку підприємства повинна бути направлена на захист, підтримку 
людських, природних та інших ресурсів, які будуть необхідні в майбутньому. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТАРИФНОЇ 
ПОЛІТИКИ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 
 

На сьогодні індустрія гостинності є однією з самих перспективних галузей 
економіки, як України так і світу. Розвиток підприємницької діяльності в 
індустрії гостинності на є дуже перспективним і займає домінуючу роль в сфері 
зайнятості населення. Для того, щоб сфера гостинності і на далі займала 
провідне місце у Всесвітній туристичній організації необхідно приділити увагу 
побудові правильної тарифної політики підприємств цієї галузі, та визначити 
основні принципи ціноутворення в закладах гостинності. 

Тарифна система – це сукупність встановлених нормативів для організації та 
планування оплати праці, тарифікації робіт, присвоєння розрядів робітникам, 
призначення на посади і регламентація праці службовців [1]. Тарифна система є 
основою для установлення правильного співвідношення між темпами зростання 
продуктивності праці та середньої заробітної плати працівників будь якої галузі, 
а зокрема галузі індустрії гостинності. З її допомогою визначається необхідна 
кількість працівників відповідної кваліфікації чи спеціальності, а також 
співвідношення заробітної плати різних категорій працівників від покоївок до 
ТОП менеджерів на підприємстві. 

Норми затрат праці установлюються нормуванням, тарифна система є 
сполучною ланкою між нормуванням та системами заробітної плати. 

В наш час у сучасних економічних умовах кожне підприємство готельної 
індустрії  може самостійно розробляти тарифну систему, дотримуючись 
державних гарантій і вимог генеральної, галузевої, регіональної тарифних угод 
згідно з чинним законодавством. 

Враховуючи вітчизняний досвід, в основу ціни будь-якої послуги готельного 
господарства закладається її повна собівартість як сукупність трудових, 
матеріальних і фінансових витрат, виражених у грошовій формі з розрахунку на 
одиницю послуг. Вона відображає техніко-організаційний рівень 
експлуатаційної діяльності готельного господарства, пов’язаної з виробництвом 
і реалізацією послуг. 

Важливо зазначити, що на сьогодні формування тарифів вартості 
проживання на послуги підприємств готельного господарства є одним з 
важливих напрямків діяльності менеджерів готелю, що визначає ефективність 
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його функціонування на ринку послуг гостинності. Щоб успішно реалізувати 
стратегію розвитку підприємства сфери індустрії гостинності за умов 
конкуренції, підприємство гостинності має постійно провадити моніторинг 
стану ринку. 

Визначаючи тарифи на проживання в підприємствах готельного 
господарства варто враховувати [2]: 

– собівартість номерів і готельних послуг загалом; 
– інвестиції, що надійшли , або ті, що надходження які плануються; 
– ситуацію і тенденції на основних цільових ринках; 
– норми прибутку і повернення витрат на вкладений капітал; 
– реальні попит і пропозицію на ринку; 
– можливість конкурентів і наявність у даній місцевості інших засобів 

тимчасового проживання; 
– якість послуг у готелях та можливість її покращення. 
При формуванні структури тарифу  на готельні номери, крім вартості на 

проживання у номері певної категорії, можуть входити такі складові: 
– харчування (одноразове, дворазове, або трьох разове). 
– послуги міні-бару; 
– додаткові послуги (сауна, басейн та інші.) 
Також тарифи можуть передбачати знижки, або надбавки. Залежно від 

особливостей формування готельним тарифам присвоюються спеціальні назви: 
– сімейний тариф ; 
– родинний тариф; 
– європейський тариф; 
– американський тариф тощо [3]. 
Зараз у вітчизняних готелях при ціноутворенні визначають середню вартість 

однієї людино-доби розміщення, як частку відділення всієї суми витрат на 
експлуатацію готелю, прибутку з урахуванням податкових платежів на повний 
обсяг наданих послуг розміщення. У готельних комплексах, що надають 
широкий обсяг, поточні витрати поділяються, згідно з видами послуг, на прямі 
(виробнича заробітна плата, комунальні послуги, сировина та інші) та загальні 
експлуатаційні, адміністративні, витрати на збут та інші загально господарські 
витрати. Калькуляційні дані, які прийняті при розрахунку собівартості послуг, 
проводиться групування прямих поточних витрат, враховується їх місце та 
виникнення. 

Виходячи з вище наведеного можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах ринкової економіки тарифи та тарифна політика відграє важливу роль 
при формуванні ціни на послуги, які надають підприємства сфери індустрії 
гостинності, при тому, що ціна часто формується під впливом зовнішніх і 
внутрішніх чинників, що складаються на ринку, незалежно від тарифної 
політики підприємства, але при врахуванні найважливіших зовнішніх чинників 
таких як: взаємозв’язок між попитом і пропозицією в сфері індустрії 
гостинності; рівень та динаміка конкуруючих цін; кількості споживачі послуг 
сфери індустрії. Вважаємо, що в умовах динамічної ринкової кон'юнктури 
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можна досягнути певного позитивного результату в діяльності підприємства, та 
вивести підприємство на відповідний рівень, серед інших підприємств та 
отримувати бажаний фінансовий результат від діяльності підприємства. 
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РОЛЬ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА* 
 

Концепція сталого розвитку, проголошена Організацією об’єднаних націй як 
основна ідеологія 21 століття, надзвичайно загострює ряд фундаментальних 
питань соціального, економічного та екологічного характеру не лише в рамках 
задоволення збалансованих потреб сучасності, але і захист прав та інтересів 
прийдешніх поколінь. Саме цьому, дослідження, направлені не лише на якісну 
перебудову образу життя сучасної людини, але і поступову зміну її 
світосприйняття – ідентифікацію себе не як центральної точки в світі, а лише 
його частин, сьогодні мають виключне наукове значення і практичний інтерес. 
На сьогоднішній день вже важко собі уявити серйозний інвестиційний проект 
або розробку нових технологій без урахування фактору його впливу на 
навколишнє природне середовище. 

                                                
* Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на 
виконання науково-дослідної роботи № 0118U003571 «Інноваційний 
менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні» та 
№ 0117U003922 «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: 
структурне моделювання та прогнозування». 
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В цьому контексті варто зазначити, що однією із найбільш пріоритетних 
проблем для вирішення в сфері технологій, з точки зору сталого розвитку, є 
майбутнє транспорту. Кожного року, кожного місяця, кожного дня кількість 
автомобілів нагромаджується, обсяги їх випуску зростають, а споживання 
(купівля) підприємствами та населенням невпинно збільшується. Незважаючи 
навіть на те, що нові двигуни внутрішнього згорання принципово відрізняються 
від тих, що знаходилися на конвеєрі ще 10 років тому, в питаннях економії та 
екологічності, але вони не можуть вважатися повністю дружніми для 
навколишнього середовища. Можливо, що і ніколи такими не стануть. 

Саме це, на нашу думку, надзвичайно загострює питання розвитку 
електромобілів, нових типів акумуляторів, підвищення коефіцієнта корисної дії 
перших та других. Разом з тим, пам’ятаючи основні постулати концепції 
сталого розвитку, розвиток електричного транспорту має відповідати не лише 
соціальним і екологічним аспектам, але і економічному. Це значить, що 
сучасний електромобіль має надавати його власникам відчутну фінансово-
економічну перевагу. 

Нажаль, зважаючи на той факт, що новий електромобіль може бути вдвічі 
дорожчим, ніж найдешевший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння, 
сьогодні ми ще не можемо вважати електромобілі повноцінним вирішенням 
економічних проблем – повноцінним замінником, але вони дають значну 
економію на енергоносіях, що може бути доволі відчутним для підприємств, де 
працює велика кількість транспорту (служби доставки, таксі, національна 
поліція). 

Але той факт, що сьогодні електротяга ще не може повноцінно замінити 
інші типи енергії руху, той бурхливий розвиток на ринку електромобілів, 
поступове введення електромобілів в модельний ряд майже всіх 
автовиробників, орієнтація окремих із них виключно на електротягу (Tesla Inc.), 
дає надію на те, що ця проблема є тимчасовою та буде вирішеною у 
найближчому майбутньому. 

Однак, сучасне людство має одну доволі цікаву особливість – це здатність 
повністю змінювати свої думки під впливом “wow”-ефекту, довіяти будь-чому, 
що має еколого-захисний відтінок без критичного аналізу всіх аспектів 
проблеми. 

Вважаємо, що з цих позицій, екологічний аспект розвитку електромобілів в 
сучасних умовах дещо знижується через проблеми енергетики. За даними 
Міжнародного енергетичного агентства (останні оприлюднені дані за 2017 р.), 
близько 40 % електростанцій в світі використовують у якості палива вугілля та 
торф, близько 23 % – природний газ та близько 5 % – нафту. Для порівняння, за 
тими ж даними, на атомну, гідро- та відновлювану енергетику припадає близько 
33 % у сукупності. Це означає, що сучасну енергетику саму по собі ще не можна 
вважати повністю чистою та дружньою до природи, а це, в свою чергу, означає, 
що електромобілі сьогодні здійснюють не пряме, а опосередковане забруднення 
навколишнього природнього середовища. 
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Більше того, існує також проблема втрат електроенергії при її 
транспортуванні лініями електропередач. Зважаючи на їх занедбаний стан у 
більшості країн світу, а також застарілість обладнання із пониження напруги, 
коефіцієнт втрат може бути доволі значним, а це означає, що електроенергія, 
яка можу вироблятися на станціях, що використовують згоряння палива, 
витрачається марно, а тому і викиди були здійснені марно. 

Звісно, що це не можна вважати проблемою розвитку електромобілів як 
таких – як окремої технології, що починає активно використовуватися у 
транспорті. Це лише дає всі підстави вважати, що той принцип, який ООН 
закладає в концепцію сталого розвитку є надзвичайно правильним – саме 
комплексне вирішення тих задач, які стоять сьогодні перед людством, а тому 
електромобілі стануть справді дружньою до природи технологією лише тоді, 
коли дружньою до природи стане і вся енергетика. 

Звісно, що не можна ставити знак рівності між тепловою електростанцією та 
тотальним забрудненням навколишнього середовища. Модернізація та 
переоснащення новими, енергоефективними технологіями технологічним 
процесів відбувається і на них. Разом з тим, спалювання викапного 
(обмеженого) палива саме по собі робить теплову технологію виробництва 
електроенергії застарілою. 

Разом з тим, на думку експертів, навіть в умовах, коли сучасну енергетику 
не можна вважати чистою, електромобілі мають доволі значну перевагу – вони 
переносять викиди із великих населених пунктів у місця розміщення 
електростанцій. Це означає, що місто майбутнього, в якому електромобілі 
будуть складати левову частку, буде позбавлене проблем забрудненого повітря, 
як це існує сьогодні. 

Варто також додати, що альтернативна енергетика на сучасному рівні 
розвитку також не позбавлена певних вад, зокрема: 

– Сонячна енергетика вимагає використання значних площ для встановлення 
панелей, коефіцієнт корисної дії яких сьогодні є досить низьким (8-9 %); 

– Вітрова енергетика викликає появу завихрінь, що здійснює негативний 
вплив як на птахів, так і на людей. 

Безумовною перевагою електромобілів є набагато дешевші енергоносії, це 
означає, що 1 кілометр пройденого шляху електромобілем буде коштувати 
значно менше, ніж автомобілем із бензиновим двигуном. І як вже зазначалося, 
якщо підприємство інвестує кошти у електромобілі та їх кількість буде складати 
декілька десятків – воно зможе не просто заощаджувати кошти, але і отримати 
імідж еко-компанії, підприємства, що піклується не лише про власний прибуток, 
але і про те середовище, в якому воно працює. А це, у свою чергу, нові 
можливості для залучення інвестицій і зростання власного бізнесу. 

Таким чином, зростаюча роль енергозберігаючих та екологічно чистих 
технологій (до яких відносяться і електромобілі), на нашу думку, є основою для 
побудови суспільства 21 століття та обов’язковою умовою добробуту 
прийдешніх поколінь. Разом з тим, вирішення екологічних проблем не повинно 
бути самоціллю і формуватися лише на окремих думках, а базуватися на 
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поглиблених дослідженнях та комплексному підході. У цьому випадку, 
обмежені ресурси будуть використовуватися з найбільшою ефективністю, 
екологічне середовище нашої планети буде захищеним, а рівень соціального та 
культурного розвитку людства буде зростати. 
 
 

ЛЯШ Д.О., студентка 4 курсу, 
спеціальність 073 «Менеджмент», економічний факультет, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
ОЦІНЮВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ INDITEX 

GROUP UKRAINE НА РИНКУ ФЕШН РІТЕЙЛУ 
 

Для оцінки інструментарію формування іміджу було використано анкетне 
опитування. Оцінювання елементів іміджу компанії Inditex Group Ukraine 
проводилося серед 32 респондентів. По-перше, соціальне опитування 
проводилося серед різних вікових груп населення: студентів та викладачів 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 
респондентів зрілого віку. Дані про вікову структуру респондентів наводиться 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Вікова структура респондентів 

Джерело: складено автором на основі даних анкетування. 
 
Вибірка характеризується переважанням сектору населення до 20 років, та 

від 20 до 40 років, оскільки цільовою аудиторією компанії Inditex Group Ukraine 
переважно є молодь та зріле населення. Серед 32 опитуваних 11 чоловіків та 21 
жінка, що становить у відсотковому відношенні 34% та 66% відповідно.   

По-друге, згідно з результатами анкетування була сформована купівельна 
структура мультибрендової компанії Inditex Group Ukraine, яка наведена у 
таблиці 1. Таким чином, бренд Zara забезпечує майже 26% від загального обсягу 
купівель, тоді як п’ята частина споживачів взагалі не купують продукцію 
компанії Inditex Group Ukraine. Stradivarius займає другу позицію досягаючи 
майже 15% серед обсягів купівельності. Bershka та PullandBear поділяють третє 
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місце та приносять близько 12% в обсягах споживчих закупок. MASSIMO 
DUTTI охоплює близько 8% продажів, відповідно 4% опитуваних купують 
продукцію Oysho та 1,35% надають перевагу купівлі товарів Zara Home. 
Неочікуваним результатом було те, що 0,00% опитуваних не купують 
продукцію бренду Uterqüe, що свідчить про вкрай негативну оцінку іміджу 
компанії та низьку розпізнаваність бренду саме на вітчизняному ринку. Таким 
чином, приходимо до висновку, що завданням № 1 для бренду Uterqüe є 
орієнтування на цільову аудиторію та поліпшення рекламної політики, 
стимулювання збуту та пропозицій для споживачів. 

Таблиця 1 
Купівельна структура мультибрендової компанії Inditex Group Ukraine 

Бренд Кількість споживачів, що купують 
продукцію бренду, осіб 

Відсоток 
купівель, % 

Zara 19 25,68 
Не купують 

продукцію Inditex 16 21,62 

Stradivarius 11 14,86 
Bershka 9 12,16 

PullandBear 9 12,16 
MASSIMO DUTTI 6 8,11 

Oysho 3 4,05 
ZaraHome 1 1,35 

Uterqüe 0 0,00 
Джерело: складено автором на основі даних анкетування. 

 
Другим етапом оцінки іміджу Inditex Group Ukraine було визначення мотивів, які 

впливають на рішення цільової аудиторії щодо придбання товарів компанії Inditex 
Group Ukraine. Результати опитування наочно виділені на рис. 2. 

 
Рис. 2. Мотиви купівель продукції компанії Inditex Group Ukraine 

Джерело: складено автором на основі даних анкетування. 
 
Найкращим мотиватором у сфері прийняття рішення про купівлю товарів 

компанії Inditex Group Ukraine є авторитетність бренду, що становить близько 
40%. Такий показник свідчить, що компанія має скеровувати зусилля на 
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створення та дистрибуцію тих товарів, які можуть забезпечити потребу цільової 
аудиторії у задоволенні власного авторитету за допомогою придбання товарів 
саме Inditex Group Ukraine. 25% опитуваних купують продукцію Inditex Group 
Ukraine згідно порад знайомих, що свідчить, що пропаганда буде ефективним 
засобом політики іміджмейкінгу, оскільки четверта частина споживачів 
керуються думкою інших у прийнятті рішень про купівлю товарів. Понад 19% 
респондентів визначили, що купували товари бажаючи задовольнити цікавість, 
таким чином одним із завдань іміджевої політики є створення та розробка 
цікавих неординарних пропозицій, які будуть диференціювати продукцію 
Inditex Group Ukraine серед відповідної ринкової ніші.  

Реклама подіяла на 13,8% споживачів, що є доволі низьким показником, 
ефективність якого потрібно покращити. Альтернативою у даній ситуації буде 
рекламування продукції InditexGroupUkraineза допомогою соцмереж та онлайн-
платформ, для поширення інформації про бренди компанії серед широко загалу. 
Серед інших варіантів відповіді респонденти виокремили наступні мотиватори: 
доступність в ТРЦ та розповсюдженість магазинів; ціна та якість; доступність 
продукції безпосередньо у мережі, якісне планування секцій. 

Третій етап полягав у оцінюванні відповідних елементів іміджевої політики 
Inditex Group Ukraine: ціна, якість, асортимент та модність за схемою 
семантичного диференціалу, тобто шкалою розрядів між двома біполярними 
твердженнями. За цією шкалою опитувані змогли оцінити своє ставлення до 
об’єктів, що вивчаються [1, с. 45]. Результати дослідження та відсоткове 
співвідношення оцінок наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Оцінка елементів іміджевої політики компанії Inditex Group Ukraine, % 

Елементи іміджевої політики Оцінка елементів у балах від 1 до 5, % 
1 2 3 4 5 

Ціна 0 6,3 28,1 50 15,6 
Якість 0 15,6 28,1 34,4 21,9 

Асортимент 0 0 15,6 53,1 31,3 
Відповідність модним тенденціям 0 3,1 12,5 59,4 25 
Джерело: складено автором на основі даних анкетування. 

 
Жоден з елементів іміджевої політики не отримав оцінки 1. Межі інтервалу 

оцінювання звузилися до 2-5 балів. 50% опитуваних оцінили ціну продукції 
Inditex Group Ukraine у 4 бали, майже третина поставили 3 бали і лише сьома 
частина – 5 балів. Таке ранжування свідчить про недостатньо ефективну цінову 
політику, оскільки 80% респондентів утрималися від оцінки 5. Середня оцінка 
ціни становить 4 бали. 33% респондентів оцінили якість товарної номенклатури 
незадовільно: у 2-3 бали. Середній бал якості становить 4 бали. Зазначимо, що 
78% опитуваних утрималися від оцінки 5 і лише 22%  поставили максимальний 
бал. Оцінювання асортименту починається з 3 балів: 15% опитуваних 
охарактеризували товарну лінійку компанії Inditex Group Ukraine саме таким 
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чином. Більше половини респондентів поставили оцінку 4, тоді як 30% обрали 
для оцінювання максимальний бал. Середній бал асортименту складає 4. 

Насамкінець, оцінювання модності характеризується більш контрастною 
ситуацією: майже 60% респондентів оцінили модність у 4 бали. Четверта 
частина поставила оцінку 5, і лише 3% поставили 3 бали, що є незначним 
показником. Усі елементи іміджевої політики отримали середній бал 4.  
 
Список використаних джерел: 
1. Фірсова С. Г. Маркетинг: практикум. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2013. 323 с. 
2. Шавкун І. Г., Дибчинська Я. С. Формування іміджу організацій: навчальний 

посібник. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 111 с. 
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РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

У СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 
 

Україна має великий потенціал створення сімейних фермерських 
господарств на основі домогосподарств сільського населення, які займаються 
виробництвом товарної сільськогосподарської продукції. Сільське населення в 
своїй господарській діяльності використовує здебільшого ручну працю, 
органічні добрива, дбайливо ставиться до природних ресурсів, як результат 
отримує натуральну сільськогосподарську продукцію. Створюючи відповідні 
виробничі, заготівельно-збутові, фінансові умови на місцевому рівні шляхом 
розробки та реалізації програмних документів є актуальним розвиток 
органічного виробництва сільськогосподарської продукції у сімейних 
фермерських господарствах. 

У публікації розглядаються результати проведених наукових досліджень 
щодо розвитку на регіональному рівні органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції у сімейних фермерських господарствах на 
прикладі Сумської області. 

При підготовці тез доповіді використовувалися результати власних 
досліджень з розвитку ринку органічної продукції [1-4], а також статті 
вітчизняних науковців щодо розробки програмних документів з розвитку 
аграрного сектору Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка [10]. 
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Далі під органічним виробництвом розглядається сертифікована діяльність з 
виробництва сільськогосподарської продукції (у тому числі всі стадії 
технологічного процесу, а саме первинне виробництво, підготовка, обробка, 
змішування та пов’язані з цим процеси, наповнення, пакування, переробка, 
відновлення та інші зміни стану продукції), що провадиться із дотриманням 
вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції [5]. 

На Сумщині площа сільськогосподарських угідь перевищує 1,2 млн га, 
сіножатей – 280 тис. га, пасовищ – 168 тис. га. Площа заповідників і природних 
національних парків досягає 40,4 тис. га. Природні та кліматичні умови 
дозволяють займатися органічним виробництвом та заготівлею дикоросів [6]. 
Проте, за даними Дослідного інституту органічного сільського господарства 
(FiBL, Швейцарія), на Сумщині працювали лише сім операторів ринку 
органічної продукції, які господарюють на 586 гектарах сільськогосподарських 
угідь [7]. У Сумській області також нараховувалося понад 130 тисяч 
домогосподарств сільського населення, які обробляють понад 180 тисяч земель 
сільськогосподарського призначення [8].  

Український досвід засвідчує, що останнім часом особисті підсобні 
господарства залишалися майже єдиним способом диверсифікації доходів 
сільського населення. Таким чином  виробництво господарствами населення 
товарної сільськогосподарської продукції має достатньо велике значення для 
держави оскільки: по-перше, таким чином забезпечується зайнятість та 
збільшуються доходи населення; по-друге, відбувається наповнення 
внутрішнього ринку продуктами харчування. Разом з тим при виробництві 
сільськогосподарської продукції в господарствах населення існують окремі 
проблеми. Більш вагомими серед яких є низька якість продукції та складність 
формування однорідної, сортової продукції [9].  

Таким чином, для подальшого розвитку регіонального органічного 
виробництва, створення на основі домогосподарств сільського населення 
сімейних фермерських господарств необхідне виробниче, ринкове, фінансове 
підгрунття, яке має першочергове відображення в програмних документах, що 
відображають місцевий розвиток. 

У регіональних програм розвитку агропромислового комплексу та сільських 
територій при визначенні мети розвитку малого підприємництва необхідно 
зазначати її, як створення конкурентного підприємницького мікроклімату для 
забезпечення зайнятості та зростання доходів економічно активного сільського 
населення, а також забезпечення потреб споживачів у якісних та доступних 
продуктах і послугах, зростання надходжень до бюджетів місцевих громад, 
розвиток сільських територій. 

Таким чином однією із основних стратегічних цілей розвитку малого 
підприємництва в сільській місцевості, враховуючи зазначену мету має бути  
«Створення конкурентного підприємницького мікроклімату на селі». 
Індикаторами даної цілі мають бути конкретні показники реалізовані до 
визначеного періоду, зокрема: «Збільшення кількості суб’єктів малого 
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підприємництва з розрахунку на 10 тисяч сільського населення»; «Збільшення 
кількості зайнятих осіб у підприємницьких структурах різних галузей, що 
функціонують на селі»; «Збільшення частки доходів особистих селянських 
господарств»; «Наявність підприємницьких структур у кожному сільському 
населеному пункті з чисельністю населення понад 500 осіб» [19]. 

Попередньо визначені мета та стратегічні цілі досягатимуться шляхом: 
надання пріоритетності державної фінансової підтримки фермерським 
господарствам, сімейним фермерським господарствам, фізичним особам – 
підприємцям при здійсненні заходів державних програм, залучення малого 
підприємництва до участі у програмах державної фінансової підтримки; 
створення на основі особистих селянських господарств сімейних фермерських 
господарства та інших підприємницьких структур; удосконалення нормативно-
правової бази підприємницької діяльності, прав громадян щодо її здійснення, 
удосконалення трудових, майнових та земельних відносин; стимулювання 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як форми 
самостійної, конкуруючої з посередницькими структурами, ініціативи селян 
щодо заготівлі, зберігання, переробки і збуту продукції тваринництва та 
рослинництва, в тому числі за рахунок заходів державної підтримки; 
формування локальної логістичної інфраструктури, сприяння залученню 
прямого інвестування, венчурного капіталу державної та регіональної 
фінансової підтримки в її розбудову; підвищення дохідності виробництва 
сільськогосподарської продукції, продовольства, надання послуг через 
зниження їх витрат та запровадження механізмів збалансування закупівельних 
цін; проведення заходів з підвищення кваліфікації суб’єктів малого 
підприємництва у сільській місцевості [19]. 

Створення нових сімейних фермерських господарств можливе на рівні 5% 
щорічного їх зростання до загальної чисельності. Для цього необхідно 
розглянути можливість повного або часткового відшкодування витрат 
пов’язаних із становленням та початком функціонування таких господарюючих 
суб’єктів. Разом з тим для налагодження системи реалізації виробленої в 
сімейних фермерських господарствах сільськогосподарської продукції, 
продовольства, підвищення її якості, зберігання впродовж тривалого періоду 
необхідне об’єднання дрібнотоварних виробників, зокрема в 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. 

На Сумщині з 2016 року діє Програма розвитку агропромислового 
комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі 
– Програма), якою  передбачається: підтримка зайнятості сільського населення, 
створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних 
домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, стимулювання 
сільської молоді до започаткування ведення агровиробництва в сільській 
місцевості; забезпечення населення області продуктами харчування, безпечними 
для здоров’я; популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 
підвищення її конкурентоспроможності. Зокрема Програмою передбачається 
часткове відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, 
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передбачених в обласному бюджеті на отриманням сертифікату з виробництва 
органічної продукції [8]. 

У 2019 році Комісією з питань виконання заходів Програми розглянуто 
подані документи та надано право на отримання фінансової підтримки чотирьом 
суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткове 
відшкодування витрат, пов’язаних із отриманням сертифікату на виробництво 
органічної продукції, за напрямом «Сприяння збільшенню виробництва 
органічної продукції» на загальну суму 39,8 тис. грн. [11]. Такі види фінансової 
підтримки сприяють проходженню процедури сертифікації та отримання 
належних документів, що підтверджують статус господарств з органічного 
виробництва. 

Серед стратегічних цілей регіональних програм розвитку агропромислового 
комплексу та сільських територій необхідно передбачити розширення 
підприємницького середовища на селі та розвиток діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Основними шляхами для 
їх досягнення має бути створення сприятливого податкового, фінансового 
мікроклімату для розвитку малих форм підприємництва в сільській місцевості 
та розбудови інфраструктури аграрного ринку. Таким чином спільними 
зусиллями органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових та 
навчальних установ мають створюватися умови для започаткування й розвитку 
сімейних фермерських господарств з виробництва  органічної продукції.  
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ЕКСПОРТ ПШЕНИЦІ З УКРАЇНИ:  
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ 

 
Зернова галузь є пріоритетним напрямком аграрного сектору України і 

займає одне з провідних місць в економіці країни – близько 23% посівних площ 
використовується для вирощування пшениці. 

Пшениця – це основний хлібний злак в світовій торгівлі з середнім обсягом 
виробництва в 720-760 млн. тонн, обсягом споживання в 700-750 млн. тонн і з 
215-280 млн. тонн річного запасу. 

Питання експорту зерна Україною привертало до себе пильну увагу 
багатьох вітчизняних науковців зокрема, таких вчених-економістів як: 
Козаченка Д.М., Вернигори Р.В., Рустамова Р.С. [1], Голомші Н.Є., 
Дзядикевич О.Я [2], Антонюк О.П., Антонюк П.О., Лисюк В. М. [3]. 

За підсумками 2017/2018 рр. Україна є шостим за величиною виробником 
пшениці в світі після країн ЄС, Китаю, Росії, США і Канади. Україна є п'ятим за 
величиною експортером пшениці в світі (16 млн. тонн або 8,6% світової торгівлі в 
2018 р.) після Росії, Канади, США та Франції. Пшениця є одним із стратегічних 
експортних товарів України: на неї припадає близько 31% експорту 
сільськогосподарської продукції та 6% загального експорту товарів (рис. 1). 

Вагомість пшениці в обсягах українського товарного експорту щороку 
зростає (з 4% в 2014р. до 6% в 2018 р.)  
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Рис. 1. Позиції пшениці в експорті українських товарів в 2014-2019 рр. 
 
Вартість українського експорту пшениці щороку збільшується і в 2018 році 

вона досягла понад 3 млрд. дол. США, а в 2019 р. очікується на рівні 3,7 млрд. 
дол. США (рис. 2). 

 
Рис. 2. Український експорт пшениці в 2014-2019 рр. 

 
Виробництво пшениці в Україні здебільшого зосереджено в центральних, 

південних та східних регіонах. 
У 2018 році в Україні близько 97% експорту зерна здійснювалося через 

морські порти. Більшість зерна перевозиться в порти залізничним транспортом 
(61%), потім автотранспортом (36%), тоді як річковий транспорт займає лише 
незначну частку (3%) [1]. 
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Основними портами перевалки пшениці є Миколаївський МТП, 
Чорноморський МТП, МТП «Южний» і Одеський МТП (більше 90% обсягів 
перевалки) 

Аналіз основних бізнес-процесів при експорті пшениці з України дав змогу 
ідентифікувати основні проблеми, які стримують експорт, та сформулювати 
рекомендації щодо усунення основних бар’єрів. Для спрощення процедур 
експорту, зокрема, необхідними є такі заходи: 

– внесення змін до законодавства, які дозволяють приватну локомотивну 
тягу в залізничних перевезеннях; 

– оптимізація використання залізничних вагонів (поліпшення онлайн-
доступу для відстежуваннямісцерозташування завантажених вагонів); 

– введення відповідальності Укрзалізниці за затримку подачі вагонів на 
навантаження (або доставки від елеватора до порту) у вигляді надання знижки 
на доставку; 

– введення відповідальності за крадіжки при транспортуванні зерна до 
порту; 

– впровадження системи видачі електронних фітосанітарних сертифікатів  
(e-Phyto). Очікується, що система e-Phyto зможе спростити процес торгівлі, 
підвищити здатність виявляти елементи, що представляють високий ризик, 
знизити ризик шахрайства і, отже, супутнього збитку. 

Імплементація вищезазначених рекомендацій по оптимізації торгових 
процесівпри експорті пшениці з України матиме позитивний ефект і суттєво 
скоротить затрати часу та ресурсів. Зокрема, найбільший ефект матимуть 
покращення при навантаженні і транспортуванні до порту (скоротить час на 
5 днів), отриманні фітосанітарного сертифіката (скоротить час на 3 дні) та при 
організації транспортування до порту (скоротить час на 2 дні). 

Реалізація заходів щодо оптимізації торгових процесів при експорті пшениці 
з України дозволить скоротититерміни поставки на 14 днів і витрати на 
поставку щонайменше на 10-15%. Як наслідок обсяги експорту пшениці з 
України можуть значно збільшитися. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ  

 
Організаційний розвиток вважається передумовою успішного 

функціонування усіх підсистем телекомунікаційних підприємств, а також 
підґрунтям досягнення ними визначеної стратегічної мети. Особливої вагомості 
набуває управління організаційним розвитком телекомунікаційного 
підприємства, а саме рівень організаційної сформованості та відповідності 
викликам і запитам сьогодення, можливості гармонізації організаційної 
структури та дизайну підприємства, удосконалення організаційної поведінки та 
культури як внутрішніх чинників конкурентоспроможності. 

Теоретичним базисом розгляду проблем управління організаційним 
розвитком стали наукові публікації: Р. Аккофа, І. Ансоффа, О. Віханського, 
О. Гудзь, П. Друкера, І. Крейдич, А. Мескона, А. Наумова, Н. Прокопенко, 
Р. Фатхутдінова та інших. 

Організаційний розвиток – це процес цілеспрямованих послідовних 
перетворень стратегічного характеру задля зростання результативності 
діяльності підприємства, що передбачає розробку стратегій змін організаційного 
дизайну, структури, поведінки та культури підприємства з урахуванням 
конкретних зовнішніх та внутрішніх реалій. 

Переважно, дослідники виокремлюють наступні конститутивні атрибути 
організаційного розвитку підприємства:  

– тактична і стратегічна послідовність процесу 
– зорієнтованість на стратегічну перспективу; 
– базисом виступають сучасні методи поведінкових наук та інформаційно-

комунікаційних технологій;  
– необхідний ретельний вибір методів, засобів, інструментів досягнення 

поставлених завдань;  
– потребує наявності висококваліфікованих менеджерів для проведення 

перетворень;  
– здійснення організаційних змін вимагає активної участі усіх працівників. 
В умовах неузгодженості мети з організаційним дизайном, структурою, 

поведінкою та культурою телекомунікаційного підприємства та їх 
невідповідністю умовам зовнішнього середовища, відсутності дієвої взаємодії 
між структурними одиницями доцільно проводити заходи щодо підвищення 
результативності управління організаційним розвитком та подолання 
зазначених проблем в телекомунікаційних підприємствах [1].  

У цьому контексті особливої ваги набуває оцінка результативності 
управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств. 
Основними науковими підходами до оцінки результативності управління 
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організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств вважаються: 
цільовий, системний, часовий і багатопараметричний [3].  

Цільовий підхід вважається досить привабливим, але досягнення мети не 
завжди є кількісно вимірюваним, підприємства часто визначають декілька 
цілей, серед яких бувають суперечливі або такі, що перешкоджають виконання 
інших завдань чи заходів. 

Системний підхід націлений на адаптацію підприємства до коливань 
зовнішнього середовища, його доповнюють часовим параметром, що сприяє 
розробці часової моделі, критерієм результативності якої переважно визначають 
здатність утримувати своє конкурентне становище.  

Багатопараметричний підхід інтегрує цільовий і системний підходи та 
передбачає врахування інтересів різноманітних контактних аудиторій і часові та 
ресурсні обмеження.  

Ключовою вадою означених підходів до оцінки результативності управління 
організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств є не врахування 
потенціалу змін, і неможливість обʼєктивно визначити напрями та заходи 
організаційного удосконалення. «Оскільки жоден із наявних підходів не має 
порівняно з іншими абсолютних переваг, у практиці оцінювання ефективності 
управлінської діяльності доцільне їх комбіноване використання, що зрештою 
підвищує ступінь достовірності одержаних результатів» [3]. 

Доцільним при оцінці результативності управління організаційним 
розвитком телекомунікаційних підприємств використати мультимодульний 
підхід, який охоплює найважливіші параметри управління та використовує 
синтетичні індикатори, які поєднують різні аспекти оцінки вищеозначених 
підходів. Цікаво, що окремі дослідники пропонують додати до оцінки [2]: 
«документованість і формалізованість управлінських технологій, їх доступність 
для розуміння й ефективного використання фахівцями підприємства; єдність 
управлінських технологій і моделей, що використовуються на всіх рівнях 
управління, а також підсистем управління; повноту, структурованість та 
інтегрованість системи показників оцінки ефективності діяльності 
підприємства, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень; 
обґрунтованість взаємозв’язку між фінансовими та нефінансовими показниками 
діяльності підприємства, що забезпечують взаємодію окремих рівнів 
управління; оптимальність вертикального і горизонтального розподілу праці та 
її вплив на досягнення цілей підприємства» [2]. 

При оцінці результативності управління організаційним розвитком 
телекомунікаційних підприємств варто визначити рівень адекватності системи 
управління та гнучкості її організаційного дизайну, структури, поведінки та 
культури, проаналізувати мету та завдання організаційного управління, змістове 
наповнення функцій, цілісність управлінських комунікаційних взаємодій, 
ефективність управлінських моделей та ланцюгів, адекватність чисельності та 
якісного складу працівників з обсягом необхідних робіт, якість інформаційно-
комунікаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських заходів тощо.  
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При цьому вважаємо, що критеріями результативності управління 
організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств є: досягнення мети 
системи управління; адекватність організаційного дизайну, поведінки та 
культури; оптимальність організаційної структури; своєчасність реагування на 
деформації зовнішнього середовища; керованість та мобільність впливу на 
економічні результати тощо. 
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СПЕЦИФІКА ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

Розвиток сучасної «цифрової» економіки супроводжується формуванням 
нових форм організації підприємництва, які можуть відповісти на ринкові зміни 
здатністю швидко адаптуватися, генерувати нові знання, розробляти й 
впроваджувати інновації, що дозволяють одержати синергетичний ефект від 
комбінування власних компетенцій і ресурсів.  

Дослідження використання Інтернету в підприємництві для закупівель і 
продажів у розрізі країн світу за 2018 р., показало, що найбільше активно 
Інтернет використовується в Китаї (перше місце у світі) – його застосовують 
45% підприємств для продажів і 46% підприємств для закупівель. У Швеції 
(друге місце у світі) Інтернет використовують 29% підприємств для продажів і 
28% підприємств для закупівель. У Чеській республіці (посідає третє місце) 
Інтернет використовують 24% підприємств для продажів і 57% підприємств для 
закупівель [1]. Це свідчить про значні перспективи розвитку віртуального 
підприємництва у світі, а світовий досвід вирішення завдання розвитку 
«цифрової» економіки може виявитися корисним для України.  

Вивчаючи світовий досвід віртуального підприємництва можна виділити 
наступні три моделі розвитку «ресурсної» інфраструктури з залученням 
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«ресурсних посередників». «Ресурсні» посередники – оптові агенти, брокери й 
електронні ринки, які не визнають права власності на товари, які вони 
продають. 

Перша модель припускає здійснення платежів по банківських картах і 
розрахунковим рахункам за допомогою систем електронних платежів. Вона 
найпоширеніша в сучасній світовій економіці й реалізується більшістю 
розвинених і країн, що розвиваються, у тому числі в Україні.  

Приміром, за даними на 2018 р. у Великобританії продажі через Інтернет 
склали 15% від загального числа транзакцій в 2018 г [1]. 

Найбільш високий темп росту торгівлі через Інтернет і мобільні додатки в 
2012-2018 рр. продемонструвала Польща [2]. 

У США в 2018 році обсяг продажів підприємств через Інтернет склав 133 
млрд. дол., що на 5% більше в порівнянні з попереднім роком. У той же час 
сукупна частка обсягу онлайн-торгівлі в загальній структурі роздрібних 
продажів у США невелика й перебуває на рівні 3,6% в 2018 р. у порівнянні з 
3,4% в 2017 р. [3]. 

Головною категорією товарів у сфері промислових електронних продажів у 
промисловості в 2015 р. у США став одяг і аксесуари, включаючи взуття. 
Сукупний обсяг продажів по даній категорії перевищив 14 млрд. дол. Друга 
категорія в сфері електронних продажів - комп'ютерне встаткування, продажі 
якого склали суму 13 млрд. дол. За ними ідуть продажі в сфері електроніки й 
побутової техніки, а також музики й відео. Крім того, можна відзначити, що 
віртуальне підприємництво зростає й у сфері реалізації промислової продукції. 
За даними на 2018 р. електронні продажі забезпечили 1,8% (124 млрд. дол.) 
виторгу промислових підприємств у США [3]. 

Продажі через Інтернет за допомогою електронних торговельних 
майданчиків у сфері B2B поступово стають частиною практики промислових 
підприємств. Обсяг здійснених транзакцій у сфері B2B склав близько 1000 
млрд. євро в 2018 р. у країнах зони євро й 689,3 млрд. дол. (4,2% від загального 
обсягу оптової торгівлі) у США [3]. 

Банківські карти, в основному кредитні карти, є домінуючим способом 
здійснення транзакцій віртуальним підприємництвом у рамках розглянутої 
моделі. Вони також домінують у сфері роздрібних транзакцій (B2C). 

Друга модель розвитку «ресурсної» інфраструктури – припускає 
небанківські електронні платежі, тобто за допомогою мобільних платежів. Дана 
модель менш поширена й реалізується деякими країнами, що розвиваються. 
Відповідно до даної моделі системи електронних платежів застосовуються в 
підприємництві для здійснення мобільних платежів через небанківські 
фінансові організації, що дозволяє передавати ділову й контактну інформацію за 
допомогою мобільного телефону. Низька вартість даної послуги, особливо в 
порівнянні із друкованими візитними картками, а також зручність зберігання й 
поширення, завдяки можливості здійснення автоматичного розсилання, робить 
її привабливою й затребуваною. Використання даного підприємницького 
інструмента позитивно впливає на успіх і зростання бізнесу, тому що 
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дозволяють значно скоротити транзакційні витрати для споживачів і 
підприємств, а також спростити процес здійснення транзакцій. Найбільш 
широко використовуваними небанківськими системами оплати товарів і послуг 
є системи Paypal, Webmoney, Qiwi, UAPAY. 

Третя модель – формується шляхом розвитку фінансово-промислових груп, 
тобто, вона не є масово доступною, і може застосовуватися тільки великим 
бізнесом. Відповідно до даної моделі системи електронних платежів 
застосовуються в підприємництві для здійснення платежів по банківських 
картах розрахунковим рахункам без «ресурсних» посередників через власні 
банки великих промислових підприємств. У якості прикладів фінансово-
промислових груп можна привести: у Швеції – фінансова група Валленбергів; у 
Швейцарії «Нестле», «Броу-Бовери»; у Нідерландах – «Алхімін банк 
Недерланд» – «Ройял Датч Шелл»; у Німеччині – «Deutsche Bank AG», в Україні 
– «Інтерпайп», «Укрпромінвест», «ПУМБ», «Укртелеком». При інтеграції з 
банками промислові підприємства як першочергову ціль переслідують 
залучення додаткових інвестиційних і кредитних ресурсів, а здійснення 
платежів через системи електронних платежів власних банків виступає 
додатковою перевагою. 

Таким чином, системи електронних платежів активно використовуються в 
якості механізму підвищення ефективності підприємницької діяльності. 
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ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОМІСТ В СТРАТЕГІЧНІЙ 
ПЕРСПЕКТИВІ 

 
Життя людини і всього суспільства в основному зосереджена в містах. 

Останнім часом міста відіграють значну роль в житті кожної країни. Це 
пов'язано зі зміною політичної ситуації, світового господарства і його 
структури. Відбувається процес оновлення постіндустріальних держав, саме 
вони задають темп глобалізації. труднощі формування категорії «місто» багато в 
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чому обумовлені складністю соціально-економічних взаємодій на території 
реальних міст.  

Питаннями розвитку та організаціЇ екоміст досліджували впродовж останніх 
років ряд українських та зарубіжних вчених Т. Тольвіньского, О. Бойко-Бойчук, 
Васильєв О. В, Н. М. Богдан, К. А., Фісуна, Вебер М., Д. О. Гопцій, 
М. Й. Коваленко, Р. Реджистер . 

Метою дослідження є обґрунтування пріоритетних напрямів та інструментів 
розвитку екологічно чистих міст в стратегічній перспективі та в соціально-
економічній системі. 

Основними завданнями є аналіз екологічної проблеми українських міст 
пов'язану із забрудненням природного середовища, розробка плану та 
організація екоміст в Україні. 

З усією гостротою проблема погіршення умов життя в містах виникла в 
другій половині XIX століття в зв'язку з інтенсивним розвитком промисловості 
та науково-технічного прогресу. Бурхливий розвиток і укрупнення промислових 
міст спричинили за собою потребу в великих кількостях води, харчових 
продуктів, палива і будівельних матеріалів. Всюди почали виникати і 
наполегливо заявляти про себе які вирвалися з-під контролю процеси 
забруднення навколишнього середовища.  

У сучасній економіці з'являється нова галузь досліджень, що має справу з 
відносинами між природними екосистемами і соціально-економічних системами 
в найширшому сенсі. Екологічна економіка вирішує нинішні проблеми людини, 
в тому числі проблеми побудови екоміста. 

На основі вивчення загальної інформації про екологічну ситуацію міст в 
Україні можна виділити основні об’єкти дослідження : 

По-перше, в промисловому аспекті відбувається стрімке навантаження від 
викидів підприємств на навколишнє середовище в статистичних даних  на 1 кв. 
км площі країни становить близько 6,5 тонн, на душу населення – понад  80 кг 
на рік. На даному етапі Україні ще відсутній професійний досвід у сфері 
утилізації відходів: переробка сміттєвих відходів становить 5-10%, решта 
накопичується у вигляді захоронень на полігонах, які несуть пряму екологічну 
небезпеку для суспільства. 

По-друге, найгострішою проблемою міської екології є проблема накопичення, 
зберігання та утилізації твердих побутових відходів. Як мінімум, житель міста 
щорічно викидає 250 кг сміття, що в рік становить сотні тисяч тонн. 

По-третє в наукових публікаціях міста розглядаються як особлива форма 
взаємовідносин людини і природи. В даний час картина цих взаємин залишає 
бажати кращого. Основним забруднювачем в містах залишається міський 
транспорт, в Україні він складає 92% від всього забруднення. Транспорт 
утворює 25% викидів парникових газів в атмосферу, що з кожним роком змінює 
клімат забруднює повітря у містах. Найбільше викидів виробляють приватні 
автомобілі – близько 270г СО2/км на людину.  

Вчені визнають мета розвитку екоміст в плануванні, проектуванні в 
будівництві структурно-єдиного міста з урахуванням процесу його метаболізму 
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і функціональної стійкості шляхом культивування екологічного ландшафту, 
екологічної промисловості та екологічної культури [2]. 

Екомісто – природно-чисте місто, який має економічно продуктивну і 
соціально-ефективну промисловість, що не забруднює навколишнє природу, а 
також залучає населення в процес екологізації їх життєдіяльності. У таблиці 1 
представлені основні цілі створення екологічно чистого міста. 

Таблиця 1 
Основні цілі створення екологічно чистого міста 

Цілі створення екологічно чистого міста 
Для населення міста Для навколишнього середовища 

1. Постійне екологічне виховання 
людей 

1. Відновлення біосфери 

2. Підвищення рівня якості життя 
населення 

2. Збільшення площі зелених 
насаджень в місті 

3. Забезпечення здоров'я та безпеки 
жителів 

3. Скорочення забруднень природи від 
міста 

4. Досягнення економії 4. Використання відновлювані енергії і 
скорочення споживання невідновних 
енергії, невідновних матеріалів 

5. Підвищення естетичних якостей 
міста. Сприйняття міста як природного 
компонента природного середовища, 
включення його в екосистему 

5. Підтримка екологічної рівноваги 
між освоєними і природними 
територіями 

 
В Україні процес ще не вийшов за рамки проектування і будівництва 

окремих екобудинків. Йде напрацювання досвіду в цій галузі, накопичення 
організаційних і фінансових ресурсів. 

В найближчому майбутньому, ряду організацій вдасться здійснити на 
практиці будівництво екоміст. Однак в Україні розвиток екологізації міст поки в 
основному ведеться зусиллями вчених. Державні структури виявляють швидше 
пасивну участь в цій роботі, не дивлячись на те, що ряд положень, співзвучних 
концепції сталого розвитку населених пунктів, відображений в законодавчих 
документах України. 

В Україні є досить значний резерв екологічних, природних і територіальних 
ресурсів, але процес ще не знайшов підтримки державних структур, він 
розвивається зусиллями окремих осіб і організацій. Теоретичні питання 
екологізації і методи її здійснення на великому містобудівному рівні досить 
активно обговорюються в науковій пресі і на різних конференціях. Але 
практична діяльність в цій галузі ще не вийшла на містобудівний рівень. 
Створення екологічно сприятливих умов в містах є складним процесом. У 
сучасному світі саме екологічна економіка повинна допомогти вирішити 
проблеми соціальної екології міст. 
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ВПЛИВ СТРАТЕГІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 
 

У сучасному світі, який постійно змінюється, перед бізнесом постають нові 
виклики. Ті, хто адекватно оцінює реальність і намагається використати всі 
можливості для досягнення успіху, завойовують лідируючі позиції на ринку. 
Тому, дуже важливо, як компанії впроваджують і розвивають стратегії 
соціально відповідального бізнесу. 

Проте більшість компаній, сприймають КСВ як реактивну, а не проактивну 
стратегію, або впроваджують стратегії соціальної відповідальності після 
конкретного скандалу чи конфлікту, що отримав розголос через засоби масової 
інформації. 

Жоден бізнес не може бути успішним у суспільстві, що спрямовує левову 
частку зусиль на подолання викликів. Коли компанії докладають добровільних 
зусиль для вирішення проблем суспільства, його добробуту, зокрема клієнтів, 
постачальників, службовців, інвесторів, громадських організацій тощо, вони 
сприяють зростанню лояльності з боку стейкхолдерів. Корпоративна соціальна 
відповідальність забезпечує конкурентну перевагу фірмам та підвищує її 
конкурентоспроможність, сприяє залученню інвестицій, допомагає здобути 
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прихильність урядових, державних та неурядових організацій. 
Бізнес зобов'язаний бути активно соціально відповідальним, адже у 

довготривалій перспективі ті, хто не користується перевагою в цьому напрямку, 
втратить свої позиції на ринку. Саме тому великі корпорації намагаються 
неухильно слідувати принципам соціально відповідального ведення бізнесу. 

Більшість ТНК світу має власні відокремлені відділи корпоративної 
соціальної відповідальності, що здійснюють моніторинг основних КСВ-
показників компаній, публікують нефінансові звіти та завдяки цьому мають 
інструмент впливу на відношення громадськості до конкретного бізнесу. 

До основних факторів, які сприяли розвитку соціально відповідальних ТНК 
можна віднести: 

– глобалізація і пов'язане з нею загострення конкуренції; 
– вплив з боку держав, законів і стандартів виробництва; 
– тиск від профспілок щодо умов праці; 
– зростаючі розміри і вплив компаній; 
– посилення механізмів державного регулювання; 
– все більший рівень взаємозв’язку між суспільною думкою і рівнем 

продажів; 
–  «війна за талант» - конкуренція компаній за персонал; 
– зростання громадянської активності; 
– зростаюча роль нематеріальних активів (репутації і брендів) [1]. 
Найбільш значна перевага соціально відповідального бізнесу – це високий 

рівень довіри до компанії споживачів, працівників, партнерів. Можна 
виокремити такі переваги соціально відповідального бізнесу: 

1. Добробут і високий рівень мотивації працівників. Співробітники прагнуть 
відчувати гордість за організацію, в якій працюють. Працівник, який позитивно 
ставиться до компанії, рідше шукає роботу в іншому місці. Соціально 
відповідальні компанії отримують більше заявок на роботу. Через високий 
вплив КСВ на добробут і мотивацію працівників, роль HR в управлінні 
проектами з КСВ є значною. 

2. Лояльність споживачів. КСВ покращує ставлення клієнтів до компанії. 
Якщо клієнтові подобається компанія, він купуватиме більше товарів або послуг 
і буде менш схильний до того, щоб перейти на інший бренд. Більшість 
керівників підприємств вважають, що діяльність з КСВ дає своїм компаніям 
конкурентну перевагу, насамперед завдяки сприятливим реакціям споживачів. 

3. Позитивний PR. КСВ надає можливість ділитися позитивними історіями в 
Інтернеті та через традиційні ЗМІ. Таким чином компаніям не доводиться 
витрачати гроші на дорогі рекламні кампанії. Натомість вони генерують 
безкоштовну рекламу. 

4. Скорочення витрат. Програма з КСВ не тільки коштує компанії грошей. 
Навпаки, при правильному проведенні компанія вона може знизити витрати 
через КСВ. 

Компанії зменшують витрати на: 
– Процесах набору і мотивації персоналу; 



27 грудня 2019 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Управління розвитком підприємств  

в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» 
 

223 

– Впровадженні програм економії енергії; 
– Керуванні потенційними ризиками та зобов'язаннями; 
– Інвестиціях у традиційну рекламу. 
5. Більше можливостей для бізнесу. Програма КСВ вимагає відкритого 

підходу, орієнтованого назовні. В рамках стратегій соціальної відповідальності 
бізнес веде постійний діалог із замовниками, постачальниками та іншими 
сторонами, які впливають на організацію. Шляхом взаємодії з іншими 
сторонами налагоджується процес відкриття нових бізнес-можливостей. 

6. Довгострокове майбутнє бізнесу. КСВ не є чимось короткостроковим. Вся 
справа в досягненні довгострокових результатів та безперервності бізнесу. 
Великий бізнес посилається на «формування більш стійкого суспільства» [4]. 

На жаль, програми з КСВ мають свій власний набір проблем та недоліків. 
І хоча знання переваг КСВ сприяє їх реалізації в бізнесі, визнання недоліків 
може допомогти зберегти бізнес у довгостроковій перспективі. Недоліки 
впровадження стратегій корпоративної соціальної відповідальності: 

1. Зміна мети отримання прибутку. Економіст Мілтон Фрідман часто 
критикував КСВ, кажучи, що це зміщує акценти компанії від досягнення 
прибутку. Для будь-якого фінансового суб'єкта прибуток є найважливішим 
пріоритетом. Якщо компанія залучається до діяльності з КСВ, скорочується 
норма прибутку, це може призвести до незадоволення акціонерів і власників 
компаній [3]. 

2. Погіршення репутації компанії. Політика з КСВ зобов’язує компанії 
виявляти недоліки власної продукції. Якщо існуючі клієнти дізнаються про вади 
продукції, вони, швидше за все, втрачають і віру в компанію. Отже, КСВ може 
негативно відображатися і на показниках продажів. 

3. Рівень лояльності клієнтів зможе підвищитися не одразу. Прийняття й 
анонсування програми з КСВ компанії рідко сприймається клієнтами на 
початку. Тим паче, якщо програма не пропонує миттєвих результатів, у клієнтів 
сформується думка, що єдина мета соціальної кампанії – це піар. 

4. Раптове подорожчання продукції. Залучення до діяльності з КСВ часто 
збільшує витрати компанії. Якщо компанія підвищить ціну на продукцію, щоб 
компенсувати витрати, впаде рівень задоволеності клієнтів (табл. 1). 

З метою імплементації принципів КСВ у загальній стратегії розвитку 
компанії мають трансформувати бізнес-моделі з метою посилення їх 
відповідальності перед стейкхолдерами. Це тривалий і безперервний шлях, що 
охоплює адаптацію компанії до потреб суспільства, економічного середовища і 
ринків, на яких вона присутня. 

Тобто, програми з соціальної відповідальності можуть бути вигідною 
стратегією для бізнесу, але це не обійдеться без втрат. Однак, більшість великих 
ТНК зі значним товарним оборотом спроможні подолати початкові фінансові 
труднощі. 

Компанії, що не застосовують стратегії соціальної відповідальності, 
втрачають конкурентні переваги, не контролюють вплив діяльності компанії на 
суспільство і навколишнє середовище.  
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки стратегії КСВ у системі корпоративного управління 

Введення стратегії КСВ в політики управління ТНК 
Переваги Недоліки 

1. Добробут і високий рівень 
мотивації працівників. 
2. Лояльність споживачів 
3. Позитивний PR 
4. Скорочення витрат 
5. Більше можливостей для бізнесу 
6. Довгострокове майбутнє бізнесу 

1. Зміна мети отримання прибутку 
2. Погіршення репутації компанії 
3. Рівень лояльності клієнтів зможе 
підвищитися не одразу 
4. Раптове подорожчання продукції: 

 
Ключовими моментами, що сприяють розробці прибуткової стратегії КСВ є: 
Успішні стратегії КСВ полягають у зароблянні коштів, а не у їх передачі. 

Керівництво має зосередитися на цінності бізнесу, а не на благодійності та  
ретельно продумати, яким чином КСВ може економити або заробляти гроші, 
вирішувати завдання, пов'язані з конкретними потребами суспільства, і 
створювати спільні цінності, діючи в своїх власних інтересах. 

Основною метою підприємства має бути орієнтир для пошуку цінної стратегії 
КСВ. Шляхом до перемоги має стати цінний продукт, що пропонується компанією. 
Ефективна стратегія сталого розвитку об'єднує клієнта, суспільство і бізнес. 

Розуміння клієнтів. Компанія повинна знати і  розуміти своїх клієнтів. 
Зосередженість на актуальних питаннях. Корпоративна відповідальність і 

стійкість містять широке коло питань. У конкретний період часу найбільш 
актуальними можуть бути деякі з них [5]. 

Правильне використання організації. Генеральний директор повинен 
підтримувати пошук вартості, зміцнювати принцип, згідно з яким стратегія КСВ 
має бути ефективною і прибутковою, і захищати її на ранніх етапах. 
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ОЗДОРОВЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Оздоровчий менеджмент включає в себе управління фізичним, психічним і 
соціальним покращенням здоров’я працівників. В останні роки оздоровчий 
менеджмент активно впроваджується на підприємства України у всіх сферах 
діяльності, які визнали провідну роль, працівників та впливу їх фізичного стану 
на ефективність діяльності підприємства. За закондавством підприємства несуть 
відповідальність за забезпечення безпечних умов праці, та вони також мають 
можливість зміцнювати здоров'я працівників і створювати здорові робочі 
відпосини. Середньостатистична людина витрачає більше часу на роботу, ніж на 
будь-яка іншу повсякденну життєву активність, і протягом життя в середньому 
перебуває на роботі 90 000 годин. Отже, робоче місце є важливим параметром 
не тільки для захисту здоров'я (запобігання виробничого травматизму), а й для 
зміцнення здоров'я (поліпшення його загального стану). 

Концепція здорового робочого місця не нова, та на даному етапі вона 
зазнала великих змін. З майже виключного акценту в гігієні праці та техніки 
безпеки (управління фізичними, хімічними, біологічними та ергономічними 
небезпеками на робочому місці), включила в себе організацію роботи, культуру 
робочого місця. спосіб життя, які можуть надати глибоке вплив на здоров'я 
працівників. Сьогоднішнє здорове робоче місце включає в себе як охорону 
здоров'я, так і його зміцнення. 

Здорове робоче місце – це місце, де працівники і менеджери співпрацюють, 
щоб використовувати безперервний процес поліпшення для захисту і зміцнення 
здоров'я, безпеки та добробуту всіх працівників і стійкості робочого місця, з 
огляду на наступні аспекти, виходячи з виявлених потреб: 

– проблеми здоров'я та безпеки в фізичної робочому середовищі; 
– проблеми здоров'я, безпеки і благополуччя в психо-соціальному робочому 

середовищі, включаючи організацію роботи і культуру праці; 
– особисті медичні потреби на робочому місці;  
– шляхи поліпшення здоров'я працівників, їх сімей та інших членів 

спільноти. 
Виходячи з цього визначення, ініціативи щодо здорового робочого місця 

можна культивувати в чотирьох сферах впливу: 
1. Робоче середовище.  
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Багато видів фізичних небезпек можуть загрожувати здоров'ю та безпеці 
працівників. Приклади таких небезпек включають електричні небезпеки; 
пов'язані з ергономікою ризики (наприклад, повторювані рухи, незручне 
становище або надмірна сила); радіаційне опромінення, травми машини; ризик 
машинної аварії, пов'язаної з роботою. Ці небезпеки повинні бути визнані, 
оцінені, зведені до мінімуму, усунуті або контролюватися. 

2. Психо-соціальне робоче середовище.  
«Психо-соціальні небезпеки» також можуть загрожувати здоров'ю та безпеці 

працівників. Вони більш відомі як стресові фактори на роботі і пов'язані з 
психологічними і соціальними умовами на робочому місці, включаючи 
організаційну культуру і відносини, цінності, переконання і повсякденну 
практику, на відміну від фізичних умов на робочому місці. Вони можуть бути 
шкідливими для психічного та фізичного здоров'я працівників, оскільки в 2-3 
рази вище ризик психічного захворювання, травм, болю в спині, а також 
конфліктів на робочому місці і насильства.  

3. Особисті медичні потреби працівника. 
Надання особистих медичних ресурсів на робочому місці може підтримати 

або мотивувати зусилля працівників щодо поліпшення або підтримання їх 
особистої практики або способу життя, а також контролювати і підтримувати їх 
фізичне і психічне здоров'я. Такі ресурси включають медичні послуги, 
інформацію, можливості і гнучкість. Хоча робота може перешкодити зробити 
вибір на користь здорового способу життя, мотивовані і новаторські 
роботодавці роблять все можливе, щоб усунути бар'єри і підтримати особисті 
цілі здоров'я своїх працівників. 

4. Участь робітників в профспілках.  
Створення профспілки відноситься до способів, за допомогою яких робоче 

місце виходить за рамки, щоб втягнути себе в співтовариство, в якому воно 
працює, пропонуючи експертні знання та ресурси (крім повсякденних 
пропозицій) для підтримки соціального та фізичного благополуччя робітників. 
Заходи, які позитивно впливають на фізичне і психічне здоров'я, безпеку і 
благополуччя працівників та їх сімей, дають найбільшу перевагу.  

В кінцевому підсумку оздоровчий менеджмент направлений на те щоб: 
– створити здорове, сприятливе і безпечне робоче середовище; 
– забезпечити охорону  і зміцнення здоров'я;  
– стимулювати стиль роботи і спосіб життя, що сприяє здоров'ю; 
– забезпечити повну організаційну участь; 
– мати позитивний вплив на місцеве і навколишнє суспільство і середовище. 
Все частіше великі і малі підприємства з усіх секторів вправаджують 

оздоровчий менеджмент на підприємстві. Настав час критично поглянути на те, 
що підприємство робить для поліпшення здоров'я і благополуччя на робочому 
місці, і запитати себе, чи цього достатьньо. Поряд з обов'язком забезпечити 
безпечні і нешкідливі робочі місця, у підприємств є можливість зміцнювати 
здоров'я і благополуччя робітників.  
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

 
Трансформаційні зміни ринкових умов, а також спроби отримати 

конкурентні переваги штовхають вітчизняні підприємства постійно 
перебудовувати та корегувати свою діяльність. Складний процес просування на 
ринок нових товарів і послуг, поява нових напрямків діяльності, впровадження 
інноваційних технологій, зміни логістичних процесів – усе це вимагає від 
керівництва підприємства швидкого і точного реагування. Адже перераховані 
чинники утворюють нестійке і стохастично мінливе середовище для 
функціонування суб’єктів господарювання, у ньому вони постійно перебувають 
у стані неминучого зовнішнього впливу. Саме тому трансформаційні зміни в 
економіці є одним з найважливіших об’єктів управління у ході реалізації цілей 
підприємства. 

В умовах трансформаційних змін кожен суб’єкт господарювання в інтересах 
самозбереження повинен оперативно й цілеспрямовано проводити зміни 
процесів своєї діяльності. 
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Ефективність реагування підприємства на трансформаційні зміни у 
середовищі  залежить від ступеня відкритості системи, адекватності механізму 
управління, алгоритму розвитку підприємства й оточення, рівноваги у 
співвідношенні розвитку внутрішнього й зовнішнього середовищ. Ускладнення 
останньої характеризується зростанням диференціації зовнішніх економічних 
умов, високими темпами зміни господарських пріоритетів, що впливають, у 
свою чергу, на вибір стратегічних цілей підприємства, категорію економічних 
відносин, у які вступає підприємство [3, с. 158]. 

Сучасна вітчизняна ринкова економіка характеризується глибокими 
кризовими явищами. Кризові тенденції у більшості галузей можна 
характеризувати зменшенням частки основних засобів; втратою ринків збуту, 
падінням конкурентних переваг, низький рівень оновлення основних засобів 
виробництва через їх високу вартість, ступінь ризику та недостатність 
інвестиційних джерел; невиконання функції відновлення основного капіталу 
амортизаційним фондом; організаційний спад наукових досліджень та розробок 
[5, с. 133]. 

Практика засвідчує, що досягти необхідного рівня конкурентоспроможності 
можуть лише ті підприємства, які вчасно реагують на інноваційні вимоги, 
успішно вирішують завдання фінансового забезпечення та якісної 
інформаційної підтримки відповідних управлінських рішень. Усі інші 
господарські структури опиняються у стані боротьби за виживання [2, с.140]. 

Основні принципи фінансового управління, якими керуються підприємства 
можна сформулювати наступним чином. 

1) Готовність підприємства до порушення фінансової рівноваги, яка 
досягається в результаті ефективного фінансового менеджменту. 

2) Оцінка на початкових стадіях потенційних загроз підприємству за 
ступенем небезпеки для фінансового потенціалу. 

3) Діагностування індикаторів кризових явищ за ступенем їхньої небезпеки. 
4) Кризове явище має здатність до розширення з кожним новим 

господарським циклом підприємства та породжувати інші кризові явища. 
5) Адекватна оцінка загрози на фінансову рівновагу підприємства. Заходи 

нейтралізації загрози банкрутства повинні враховувати реальний рівень загрози. 
Якщо існує дисбаланс на користь підприємства, то раціонально оздоровлювати 
суб’єкт господарювання, в іншому випадку, менш затратним є визнання його 
банкрутом. 

6) Реалізація внутрішнього потенціалу для подолання кризових явищ на 
підприємстві. 

7) У випадку, коли відновлення підприємством платоспроможності 
неможливо, необхідно застосовувати відповідні форми санації, вибравши 
найбільш ефективні [4, с.363]. 

Отже, управління підприємством в умовах трансформаційних змін вимагає 
необхідного аналізу та підходу до існуючих проблем. Кризові явища, що 
пов’язані з погіршенням економічного становища в Україні, стали основою для 
орієнтації управління на підприємстві. Основними принципами, якими 
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керуються підприємства є об’єктивна оцінка існуючих проблем і перспектив, 
діагностика фінансового стану підприємства, реалізація зовнішнього і 
внутрішнього потенціалу підприємства. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

СВІТОВОГО АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ 
 

Інновації завжди були важливим стимулом розвитку для автомобільної 
промисловості. Упродовж останніх років увага до нових технологій та продукції 
тільки зростала. Сьогодні автовиробники використовують новітні технології та 
інновації для знаходження вирішення проблем безпеки, екології та енергетики. 

Автопромисловість займає третє місце у світі за витратами на науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Світові витрати на 
НДДКР у 2018 р. становили близько 782 млрд. дол. США, 16% з яких належить 
автомобільній промисловості. Варто зазначити, що впродовж 2005–2009 рр. 
спостерігалась тенденція до зростання витрат на НДДКР. Зменшення витрат 
відбулось у період 2009–2010 рр., що було спричинено світовою фінансовою 
кризою 2008–2009 рр. Однак пізніше, впродовж 2010–2018 рр., тенденція до 
зростання витрат на НДДКР відновилась. Якщо в 2012 р. кошти спрямовані 
автомобільними компаніями на НДДКР становили близько 78 млрд. дол. США 
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(близько 12% від усіх залучених інвестицій), то в 2018 р. – близько 120 млрд. 
дол. США (близько 16% від усіх залучених інвестицій) [1]. 

Пропонуємо розглянути список автомобільних компаній, що витрачають 
найбільше коштів на НДДКР (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Витрати автомобільних компаній упродовж 2014-2018 рр.  

(млрд. дол. США) 
Джерело: складено авторами за [1]. 

 
Рисунок 1. дає можливість зробити висновок, що найбільшу кількість коштів 

на НДДКР у 2014–2018 р. витратив Volkswagen з середнім показником  у 
близько 14 млрд. дол. США. Друге місце займає Toyota – 9 млрд. дол. США. 
Американська компанія General Motors витратила близько 7,3 млрд. дол. США, 
в той час як німецький концерн Daimler – 7 млрд. дол. США. Замикає топ–5 
компанія Ford з показником у 6,6 млрд. дол. США. Варто зазначити, що дані 5 
компаній входять в рейтинг топ–20 компаній світу за витратами на НДДКР. 
Якщо витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в 
автомобільній промисловості у 2018 р. становили близько 120 млрд. дол. США., 
то дані 5 компаній формують майже 42% усіх витрат. Слід відмітити, що 
німецький концерн Volkswagen п’ять років підряд займає перше місце у світі за 
витратами на НДДКР у автомобільній промисловості.  

У рейтингу компанії Strategy& (провідні в світі спеціалісти в сфері розробки 
стратегій для бізнесу) найбільш інноваційних компаній світу в 2018 р. 5–те 
місце займає американський концерн Tesla (в 2015-2017 рр. Tesla займала 2-3 
сходинки). Японська Toyota, яка в 2010 р. входила в топ–5, в 2015 р. посіла 10 
сходинку, а в 2016 р. взагалі не увійшла до рейтингу. Таким чином, 2 
представники автомобільної галузі займали місце серед 10 найбільш 
інноваційних компаній світу за останні 4 роки [2].  

Вищезазначене дає змогу дійти висновку, що, провідні автомобільні 
компанії витрачають значні кошти на впровадження різноманітних інновацій. 
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На сучасному автомобільному ринку існує декілька важливих факторів, які 
мають вплив на розробку нових продуктів та виробничо-маркетингову політику 
корпорацій [3]: 

– вартість палива (дизель та електроавтомобілі); 
– доступ до Інтернету та диджитилізація суспільства; 
– захист навколишнього середовища; 
– безпека; 
– використання легких матеріалів для виробництва автомобілів. 
Двигуни внутрішнього згоряння, що створили прорив в автопромисловості 

багато років тому, сьогодні вже відходять на другий план. Поступово на перший 
план будуть виходити автомобілі з батареями та електродвигунами. Поки 
електромобілі не являють собою великої загрози для звичайних авто.  

На сьогодні, автомобілі з альтернативними видами двигунами поки що не є 
вигідними для середньостатистичного покупця – це більш, вигідна інвестиція, 
яка окупиться через певну кількість років. Електромобілі допоможуть зберегти 
гроші на витраті палива, однак сам автомобіль коштує набагато дорожче, ніж 
звичайні автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Навіть державні 
субсидії, які надаються в деяких країнах, не викликають великий ажіотаж до 
даного виду транспорту. Мінуси: тривалий час зарядки, недостатня кількість 
«заправок» та станцій обслуговування.  

Інновації в світі автомобілебудування дійшли до створення безпілотних 
автомобілів. У світі вже існують прототипи таких автомобілів, які оснащені 
системами автопілота, технологіями, що дозволяють автомобілю залишатися на 
свої смузі руху та перешкоджати зіткненню з іншими видами транспорту. В 
майбутньому повністю автоматизовані автомобілі будуть укомплектовані 
програмним забезпеченням, яке призведе до зникнення руля.  

Найбільш практичний вплив на спосіб пересування людей сьогодні 
здійснила така інновація як каршерінг. Це послуга оренди автомобіля на 
короткий проміжок часу с щохвилинною оплатою. Суть послуги полягає в 
наступному – якщо, вам потрібний автомобіль, ви можете взяти його в 
найближчому пункті оренди, використати його в своїх цілях і повернути в 
любому іншому пункті оренди. За прогнозами такий прокат автомобілів може 
стати одним з основних способів пересування.  

Отже, інноваційна політика по створенню конкурентних автомобілів та 
автомобілів майбутнього є основою товарної політики автомобільних 
виробників. Автомобіль стає не тільки джерелом пересування, а і місцем, де 
людина проводить більшість свого часу. Тому в автомобілі повинно бути все, 
для того, щоб людина почувала себе комфортно і зручно. Все більше 
автомобілів обладнаються інтернет-доступом; системами, що спрощують 
керування автомобілем та його експлуатацію.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОВОЧІВНИЦТВА  

У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ 
 

Виробництво овочів є складовою агропродовольчого виробництва України, 
агропродовольча організація ООН (ФАО) визнала Україну перспективним 
світовим донором продовольства, у тому числі овочів. 

На Херсонщині найбільша в Україні площа зрошуваних земель, чого 
вимагає посушлива зона півдня України – це 427,1 тис. га, або 21,6% від 
загальної площі сільгоспугідь. Високоефективне використання меліоративного 
та зрошувального комплексів області забезпечує гарантоване вирощування 
зернових і плодоовочевих культур. Херсонська область має потенційні 
можливості для вирощування та експорту екологічно чистої плодоовочевої 
продукції. Овочівництво та баштанництво – основні напрямки розвитку 
рослинницької галузі регіону. Щороку аграрії збирають близько 1,3 млн. тонн 
плодово-овочевих культур. На сьогодні під овочевими культурами 
використовується 41,6 тис. га, або 2,34 %, площ із загальної площі ріллі 1 777,2 
тис. га (табл. 1). 

Таблиця 1 
Площі під овочевими культурами у Херсонській області в 2010-2018 рр., 

тис. га 
Культура Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Овочі, всього 43,4 46,9 44,7 42,7 44,4 41,5 40,8 41,6 41,6 
в т.ч. капуста 5,1 5,7 5,4 5,1 4,9 5,0 4,9 5,3 4,6 
огірки 2,6 2,8 2,99 3,3 3,2 3,2 3,0 3,2 2,8 
томати 16 15,9 14,8 13,6 14,2 13,7 13,8 14,0 14,6 
цибуля 6,6 8,0 7,1 6,4 6,49 5,8 5,6 5,1 4,6 
морква столова 2,2 2,54 2,5 2,7 3,2 2,6 2,4 2,5 2,6 
Джерело: [2]. 
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За даними Державної служби статистики у сільському господарстві 
Херсонщини відзначаються структурні зміни, зниження обсягів виробництва 
овочів сільськогосподарськими підприємствами і переміщення основного 
виробництва овочів з великих підприємств в дрібнотоварне виробництво в 
господарствах населення. Виробництво овочів на невеликих площах стримує 
застосування високопродуктивних засобів механізації, підвищує собівартість та 
не дає змогу контролювати якість продукції і стан навколишнього середовища у 
зв'язку із застосуванням інтенсивних технологій [1].  

У той же час до основних проблем необхідно віднести відсутність 
об'єктивного обліку посівних площ під овоче-баштанними культурами, що 
призводить до перевиробництва або дефіциту окремих видів 
сільськогосподарської продукції та унеможливлює планування та координацію 
посівних площ. 

За останні роки у Херсонській області майже при незмінних площах 
виробництва, завдяки підвищенню врожайності, валовий збір овочів у 2018 р. по 
відношенню до 2010 р. збільшився в півтора рази (табл. 2). Цьому сприяло 
запровадження сучасних технологій виробництва овочів на підставі 
застосування, в першу чергу, високопродуктивних сортів і гібридів, ефективних 
хімічних засобів захисту рослин, сучасних ресурсозберігаючих систем 
зрошення. 

Таблиця 2 
Валовий збір овочевих культур у Херсонській області в 2010-2018 рр., 

тис. тонн 
Культура Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Овочі, 
всього 841,5 1124 1288 1161,1 1282 1252 1252 1265 1317,0 

в т.ч. 
капуста 92 116,85 170,5 138,2 133,4 116,4 125,3 135,0 116,5 

огірки 35,6 42,5 65,0 92,0 81,3 92,0 100,8 108,0 99,9 
томати 385,5 536,9 536,9 479,2 574,9 642,8 658,0 631,2 703,7 
цибуля 140,5 222,17 229,4 170,5 192,5 128,8 132,9 121,5 94,7 
морква 
столова 35,2 45,31 64,0 71,6 77,3 65,9 65,5 65,0 75,8 

Джерело: [2]. 
 
Проблемою сільгосптоваровиробників області є реалізація вирощеної 

продукції, яка пов'язана з відсутністю дієвих механізмів взаємодії виробників, 
переробників та структур з реалізації овочевої продукції. Сучасний стан ринку 
сільськогосподарської продукції характеризується повільним формуванням 
ринкової схеми просування продукції від виробника до споживача. Через 
відсутність системи логістики, недостатню кількість овочесховищ, 
заготівельних кооперативів, овочевих бірж не використовується у повному 
обсязі потенціал виробництва овочів і частина продукції просто псується, 
заорюється та утилізується. 
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Відсутність інформації щодо ціни на ринку призводить до значних збитків 
та втрати мотивації сільгосптоваровиробників до вирощування плодово-
овочевої та баштанної продукції. Враховуючи те, що понад 75 % овочів 
вирощується населенням, відсутній облік їх виробництва та постійно діючі 
канали реалізації такої продукції, тому продажі її здійснюються за низькими 
цінами. З метою вирішення виявлених проблем в області формується 
регіональна логістична система. 

Створення та розвиток логістики сільськогосподарської продукції в області 
обговорено на конференції «Ринок нових можливостей реалізації 
сільськогосподарської продукції», на нараді по овочівництву, на якій створено 
громадське об'єднання «Асоціація виробників овочевої продукції Херсонської 
області». Його діяльність спрямована на захист інтересів виробників овочевої 
продукції, їх консолідацію, інформаційний та логістичний супровід. 

В області ТОВ «Херсонський оптовий ринок» спільно з проектом 
«АгроІнвест» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) започатковано 
створення інформаційно-маркетингового аграрного центру. До складу якого 
входитиме оптовий ринок, овочева біржа, районні інформаційно-маркетингові 
центри, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, плодово-
овочесховища господарств, об'єкти переробної галузі, асоціація виробників 
овочевої продукції та винограду. Це дозволить збільшити виробництво овочів, а 
отже, і їх надходження на продовольчий ринок, збільшити пропозицію, знизити 
ціну реалізації, підвищити споживання овочевої продукції населенням та 
отримати більші прибутки виробників. Фермери від реалізації овочів матимуть 
надійну перспективу поповнення власного бюджету [1]. 

Місцевими органами виконавчої влади визначено п'ять базових районів 
області по впровадженню пілотного проекту міжнародної технічної допомоги 
Агроінвест та Херсонського оптового ринку сільськогосподарської продукції на 
території Білозерського, Голопристанського, Каховського, Скадовського та 
Цюрупинського районів, які є основними виробниками в області плодово-
овочевої та баштанної продукції. В цих районах заплановано створення 
локальних логістичних потужностей для зберігання, передпродажної підготовки 
та первинної переробки плодово-овочевої продукції [3]. 

Заплановано будівництво нових холодильників з регульованим газовим 
середовищем, сучасних плодоовочесховищ, переробних підприємств. У той же 
час до основних проблем необхідно віднести відсутність об'єктивного обліку 
посівних площ під овоче-баштанними культурами, що призводить до 
перевиробництва або дефіциту окремих видів сільськогосподарської продукції 
та унеможливлює планування та координацію посівних площ. 

У минулому році Каховською районною державною адміністрацією 
проведена відповідна робота щодо виявлення необлікованих площ під 
овочевими культурами. Неповною мірою ця робота проводиться в 
Білозерському, Генічеському, Голопристанському, Скадовському та 
Цюрупинському районах. 
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На недостатньому рівні проводиться робота з пошуку можливостей 
використання ділянок – «супутників», прилеглих до державних зрошувальних 
каналів, для вирощування овоче-баштанних культур. 

Наступною проблемою, що стримує розвиток галузі, є переробка вирощеної 
продукції, у той же час у Великоолександрівському, Високопільському, 
Білозерському, Каланчацькому, Нововоронцовському та Скадовському районах 
з різних причин не працюють існуючі харчосмакові фабрики. Вищевказане 
питання потребує термінового втручання місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування щодо реконструкції та належної роботи 
вищезазначених підприємств. 
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СЕВРЮКОВ В.В.*, аспірант, 
Полтавська державна аграрна академія 
 

СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 
В УКРАЇНІ 

 
Для України характерним є надзвичайно високий рівень освоєності 

земельного фонду і розораності сільськогосподарських угідь. Більше ніж 90% 
території України залучено до господарського використання. Приблизно 8% її 
площі знаходиться у первісно-природному стані, тобто річки, озера, гори, ліси. 
Таке становище характеризує структурну незбалансованість земельного фонду 
або розбалансування агроландшафту. Наслідки від цього дуже негативні. 
Стратегічними напрямами розвитку сільського господарства України на 
перспективу (за загальнодержавними програмами) передбачено значну частину 
сильноеродованих і деградованих земель, які підлягають поліпшенню, 
трансформувати у природні кормові угіддя. Крім того, на територіях поширення  

                                                
* Науковий керівник – Зось-Кіор М.В., д.е.н., доцент, професор кафедри 
менеджменту, Полтавська державна аграрна академія. 
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вітрової ерозії ґрунтів передбачається проводитися заходи додаткового 
заліснення, насадження полезахисних лісових смуг, що дозволить збільшити 
частку лісів у загальному земельному фонді до 30% (агроландшафтний 
норматив, діючий у країнах Євросоюзу [3]). 

Слід зазначити, що сумарна вартість українських природних ресурсів 
становить 1,6 трлн. дол. США і майже прирівнюється до відповідного показника 
ряду промислово розвинених країн (Японія – 0,3 трлн. дол. США; Німеччина – 
0,3; Франція – 0,5; Великобританія – 0,3; Італія – 0,2 трлн. дол. США). Вартість 
земельного капіталу на 1 га сільськогосподарських угідь коливається в розрізі 
регіонів від 46,2% у Закарпатській області до 154,8% – у Полтавській від 
середнього по Україні рівня [4]. Дане коливання визначає неможливість 
застосування однакових підходів до управління земельними ресурсами різної 
природної та економічної якості. 

Відповідно, за даними НДІ «Економіки природних ресурсів та екології 
землекористування», аграрії України одержують 79% своїх прибутків за 
рахунок природної родючості землі й лише 21% – як результат впровадження 
технологій. Через це спостерігається висока землемісткість вітчизняного 
сільського господарства, яка в середньому у 8 разів перевищує аналогічні 
показники у країнах Євросоюзу [2].  

Джерелами ж підвищення продуктивності аграрного сектора, наприклад, в 
Німеччині є: земля (яка забезпечує 20 % його росту); праця (0,2 %); капітал 
(6,4%); добрива (4,8%); наукомісткі технології і інновації (68,6%) [1]. 

З цього випливає, що недооцінка земельних ресурсів України, невключення 
їх в капітал підприємств вимиває з аграрного сектора кошти, необхідні для його 
технологізації, а відповідно – і забезпечення конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. При цьому глобальні деформації нікуди 
не зникають і оказують вплив на всі складові доданої вартості, і більш 
негативно на ті, представники інтересів яких менш організовані – 
землевласників і працівників. 

Більшість із нових власників (60%) – це непрацездатні особи пенсійного віку 
[3], які ні фізично, ні матеріально не в змозі обробляти свій пай. З соціальної 
точки зору це вирішує ряд державних проблем із соціального захисту людей 
похилого віку через переорієнтацію на землекористувача виплат у вигляді 
орендної плати. З економічної точки зору дана земля не проходить через фільтр 
критерію «продуктивна вмотивованість», а відповідно – вартість прав на неї 
занижується.  

Оскільки сільського населення в країні багато, а сільське безробіття сягає 
небезпечних розмірів, необхідні відновлення та розвиток, насамперед, 
виробництва трудомістких аграрних галузей. Але вони для однозначно 
орієнтованих на прибуток власників підприємств невигідні, й у результаті в 
середньому по країні землемісткість робочого місця зростає [1]. Тому соціальна, 
а також і екологічна складові конкурентоспроможності, що знаходяться на 
початковому етапі трансформації, мають зазнавати не тільки, як прийнято 
традиційно вважати, державного випливу, а й впливу спільних агентів, 
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активізація яких має бути наслідком, в т.ч. і глобальних деформацій. 
Так, переважна більшість нинішніх засновників господарств не рахуються з 

інтересами селян, суспільства в цілому [1]. Але серед інших, збільшується 
кількість соціально відповідальних компаній. В середньому кількість 
працівників на 1000 га складає 20 чол., а сума, витрачена на соціальну 
інфраструктуру села, – 30 грн./га. Якщо прийняти середню сім’ю із 3 чол., то на 
село у 200 осіб наведені агрохолдинги витрачають в середньому 100000 грн. на 
рік ([(30 грн./га× 1000 га/20 чол.) / 3 чол.]×200 осіб), що є суттєвою сумою. 

Сконцентруємо увагу на тому, що зменшення площі кормових культур, 
особливо багаторічних трав, призводить до суттєвих еколого-економічних 
втрат. Так, досвід американських вчених показує, що люцерна здатна фіксувати 
з атмосфери до 463 кг/га азоту на рік. За даними українських вчених, на Півдні 
України метровий шар ґрунту після вирощування люцерни упродовж 3 років 
збагачується за рахунок післяукісних решток та коріння на 244 кг/га д. р. азоту; 
39 – фосфору; 134 – калію; 102 кг/га д. р. – кальцію. Отже з кожного 1 га 
зменшеної площі під трави одержується 94 дол. втрат тільки азоту [2]. 

Треба сказати, що низька культура вітчизняного землеробства і явно 
недостатній рівень його матеріально-технічного забезпечення не дають змоги 
отримати повного ефекту від реалізації генетичного потенціалу українських 
сортів і змін в агротехнічних заходах, щоб досягти рівня розвинених країн 
Європи [1]. 

Фактична урожайність, наприклад, зернових у сільськогосподарських 
виробників України знаходиться в межах 40-60 ц/га. При таких межах реалізація 
генетичного потенціалу вітчизняних сортів зерна складає приблизно 25-35 %. 
Внесення досить суттєвих технологічних змін щодо виробництва зерна в 
Україні дає можливість додатково отримувати біля 5-7 млн. т зерна на рік. Так, 
застосування досягнень науково-технічного прогресу, стандартних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур дозволило забезпечити 
найбільший збір зернових культур у 2018 р. (з 24,5 млн. т у 2010 р до 70,1 млн. т 
у 2018 р.). 

На наш погляд, в першу чергу це відбулося за рахунок зміни структури 
посівних площ на користь кукурудзи на зерно, внесення добрив, засобів захисту 
рослин, використання якісного насіння та передових технологій в обробітку 
землі. Складна ситуація в аграрних підприємствах із внесенням органічних 
добрив, в той час коли органіка являє собою фундаментальну основу збагачення 
ґрунтів, відтворення їх родючості (удобрювалося лише 1,9 % сільгопугідь у 
2018 р.). При цьому зазначимо, що наприклад, в Польщі органічними добривами 
удобрюють 100 % посівних площ, а надлишки гною скуповують муніципальні 
підприємства за кошти державної цільової програми для виробництва біогазу, 
що суттєво збільшує землевіддачу [2]. 

Використання незначної площі органічних добрив на незначній площі 
сільгоспугідь значно знижує ефективність використання земельних ресурсів в 
Україні, в т.ч. через зниження їх якості, а відповідно – і вирощеної на них 
продукції. Це обмежує можливості переходу від «звичайного» сільського 
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господарства до альтернативного. До того ж обмеженість фінансових ресурсів 
потребує від виробників поряд з традиційним сподіванням на державну 
підтримку також прийняття рішень щодо зміни асортименту і технологій 
виробництва. 
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В ОРГАНІЗАЦІЯХ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ 

 
У сучасному світі конкуренції та інновацій процес управління бізнесом 

вимагає постійного поліпшення та впровадження нових підходів до організації 
роботи. Це безпосередньо пов’язано з отриманням очікуваних доходів, 
забезпеченням розвитку бізнесу, а для деяких компаній – життєвою 
необхідністю для того, щоб утриматися на плаву. 

Автоматизація фітнес-клубів вже перестає бути конкурентною перевагою, 
вона стає необхідністю, фактором, без якого спортивним клубам складно 
відчувати себе впевнено на ринку спортивних послуг. Відкриття нових фітнес-
центрів, розвиток і поява нових напрямів e спорті – все це стимулює підвищення 
якості пропонованих послуг і обслуговування своїх клієнтів спортивними 
закладами [1]. 

Також слід враховувати, що сьогодні для більшості українців захоплення 
спортом не є пріоритетом. Це пов’язано значною мірою з невисоким рівнем 
добробуту громадян. Але навіть при такому стані справ в Україні продовжує 
функціонувати більше 500 фітнес-клубів, які конкурують один з одним за 
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залучення потенційних клієнтів або утримання вже наявних. Конкуренція 
посилюється, автоматизація пропонованих послуг стає все популярнішою. 

У боротьбі за потенційного клієнта сьогодні неможливо перемогти, ведучи 
паперові реєстри та листування. Проводити аналіз ефективності такої кампанії є 
тривалим і витратним процесом. Відповідно, результати аналізу можуть втрачати 
свою актуальність та спричинити неправильне управлінське рішення [2]. 

Не враховувати, що автоматизація фітнес-центру – один з основоположних 
процесів його управління, значить підвищувати ризик стати аутсайдером на 
ринку та програти своїм конкурентам. На жаль, не всі бізнес-проекти на ділі 
стають успішними. До закриття спортивних клубів часто призводить неякісний 
менеджмент, що не дає можливість забезпечити постійний потік клієнтів. Навіть 
найвигідніше місце розташування та дорогий інвентар не компенсують 
вимогливому відвідувачу повільне обслуговування або відсутність зручних 
йому клієнтських програм [1]. 

В одному з найпопулярніших фітнес-клубів України – Sport Life, для 
автоматизації та управління розроблена персональна програма Solaris Fitness 
Cloud. 

Перевагами використання програми є: 
− підвищення якості обслуговування в рази і ведення обліку в закладі за 

допомогою одного лише комплексу програм; 
− отримання доступу до інформації про актуальний фінансовий стан 

установи, використовуючи чіткі звіти; 
− можливість створювати дисконтні та бонусні програми; 
− скорочення витрат на обслуговування та значне розширення бази 

клієнтів; 
− контроль виконання обов’язків усіх працівників: адміністраторів, 

тренерів, бухгалтерії, керівників; 
− гарантування своєму персоналу якісну технічну підтримку в 

цілодобовому режимі. 
Що можна робити в програмі Solaris Fitness Cloud? 
1. Відстежувати відвідування клієнтів. 
2. Швидко знаходити потрібних клієнтів. 
3. Отримувати моментальні звіти. 
4. Створювати розклад занять. 
5. Формувати завдання для менеджерів. 
6. Робити маркетингові розсилки (SMS і E-mail). 
7. Нараховувати бонуси та штрафи. 
8. Отримувати оплату за основні та додаткові послуги клубу. 
9. Задавати права доступу кожного користувача системи. 
10. Переглядати профілі клієнтів [3]. 
Мінімальною ціною на Solaris Fitness Cloud є 25 €. Інші ціни: 
− Старт (25 € в місяць); 
− Бізнес (45 € в місяць); 
− Преміум (95 € в місяць); 
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− Ультра (195 € в місяць). 
Також існує пробний період. 
Ціна включає в себе: необмежену кількість співробітників і комп’ютерів; 

перенесення даних з попередньої програми; навчання персоналу роботі в 
програмі; технічну підтримку (call-центр); оновлення програми. 

Можливості програми: 
− платформи: ; 
− розгортання: ; 
− доступні мови: Русский, English, Українська; 
− еmail-розсилки; 
− завдання та розклад; 
− експорт / імпорт даних; 
− технічна підтримка; 
− маркетингові інструменти; 
− інтеграція з IP телефонією / call-центром; 
− резервне копіювання в декількох місцях [3]. 
Окрім усіх вище перерахованих переваг, програма для фітнес-клубу володіє 

функцією створення різного роду звітностей – за сферами діяльності, за 
співробітниками, у цілому по компанії і т. д. Ще однією важливою особливістю 
програми для фітнес-клубу є можливість здійснення входу до системи у 
багатокористувацькому режимі. Це означає, що однією і тією ж базою даних 
можуть скористатися декілька співробітників одночасно. Таким чином, завжди є 
можливість ефективно розподіляти робочі завдання між персоналом, кожному 
співробітникові доступний саме той сегмент відомостей, які він уповноважений 
опрацьовувати. 

Отже, з допомогою програми Solaris Fitness Cloud в організаціях 
спортивного профілю можна вирішувати низку важливих завдань, як от 
підвищення якості обслуговування та ведення обліку. 
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FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF COMMERCIAL 

ENTERPRISES 
 

Planning is an essential business function that requires a dedicated effort from the 
company’s management team in order to fully realize the benefits. The analysis of 
external and internal factors influencing the planning of enterprises is considered to be 
the initial strategic management process, as it provides the basis for defining the 
mission and goals and developing a behavioral strategy that enables the business to 
accomplish its mission and achieve its goals.  

Diagnostics the significant factors that affect the system strategic planning is 
extremely important for analysis the environment of the enterprise. Good planning 
allows finding out complex task and that helps project manager and other project 
executors to foresee better critical situations and react flexibly to changes. Planning 
has to motivate project’s participants for execution of goals and prepare basics of 
cooperation [4]. 

Enterprise planning establishes the strategic and operational goals of an enterprise 
and addresses planning for the internal and external factors that affect it such as 
political, economic, technological, legal and environmental. 

The internal environment is the source of life the strength of the enterprise. It has 
the potential to which enables to exist and function for a certain time. 

The external environment is a source of resources for maintaining internal 
capacity. After all, the company has got a constant exchange with the outside 
environment. Because these resources are limited and they are also claimed by 
competitors, there may be a threat that the firm will not receive the necessary 
resources, what will lead to negative consequences. 

While planning there is always a danger to deflect from the main goals into the 
details. Consistent work in developing first design of the plan (preliminary planning) 
to final plan helps avoiding unnecessary work because the most changes take place in 
the beginning of the project. It is needed to prepare project structure and plan works in 
necessary details in order to be possible to calculate real project budget. Having 
started project execution, detail planning starts [2]. 

The main feature of every project is that every project has its beginning and end. 
Implementation of any project needs particular resources: informational, human, 
financial. These recourses are always limited therefore their rational use is the main 
problem of project implementation.  

Goal of planning is to foresee what works (complexes) are necessary to be 
performed, foresee a schedule of their execution, calculate a need for resources 
required for the project and make a budget of the project. 

Organizational structure and politics is one of the factors influencing strategic 
planning processes in organizations. 
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Availability of resources is an important aspect of strategic planning processes. It 
requires significant resources ranging from human resources, financial resources to 
intellectual and political capital. 

External environment of an organization influences it when it has a potential of 
affecting its products and services. 

There are very important the environments influencing international project 
planning and determining groups of factors and that may influence every project 
differently depending on the mainstream situation in a country. The main 
environments influencing project planning [3, р. 32]: 

− political environment; 
− economic environment; 
− social environment; 
− ecological environment; 
− technological environment. 
PEST-analysis is used to analyze the macro environment of the enterprise, which 

largely allows to develop a financial strategy that would be adequate to the conditions 
of the macro environment. PEST-analysis is a component of SWOT-analysis related 
to the establishment of indirect environmental factors that affect the formation 
opportunities and threats to the enterprise. 

When conducting PEST-analysis, it is necessary to analyze the possible impact on 
the enterprise of four main factors of the macroeconomic environment: Political, 
Economic, Social, Technological. 

The purpose of PEST-analysis is to monitor changes macrosets in four nodal 
directions and identifying trends, events that are beyond the control of the enterprise, 
but those that influence strategic decision-making.  

Threat prevention is a prerequisite for the timely development of situational 
contingency plans, which facilitates the formulation of a strategy that would allow the 
organization to achieve goals of its development and turn unfavorable circumstances 
in favorable operating conditions. 

Project planning can be useful because it [1, р. 1510]: 
− decreases project risk and indetermination; 
− guarantees project‘s clear understanding and clearness; 
− determines acceptable standards of execution; 
− foresees acceptable control procedures for efficient execution of works; 
− allows reaching optimal results in the shortest time with least efforts. 
The planning process allows to imagine the whole complex of the future business 

operations and prevent unwanted ones results. Business planning is especially 
important, where long-term and short-term predictions are needed thorough 
preliminary research prior to planning. 
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ЩОДО НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО 
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ВИРОБНИЦТВО 
 

Однією з провідних галузей вітчизняної економіки України залишається 
дотепер гірничо-металургійний комплекс (ГМК). За розрахунками Всесвітньої 
сталевої асоціації Worldsteel, одне робоче місце в металургії забезпечує 
створення 7,1 робочого місця в інших галузях. Тобто 130 тис. працівників, 
зайнятих у вітчизняній металургії, гарантують ще приблизно мільйон робочих 
місць. 

Україна традиційно вважається металургійним нетто-експортером. Зокрема, 
минулоріч  експортувалося 78,5% обсягу виробленої металопродукції. При 
цьому, на жаль, у структурі експорту, як і раніше, домінувала продукція з 
відносно низькою доданою вартістю – напівфабрикати, частка яких у 2018 р. 
становила 43% від загального експорту металовиробів (на рівні 2017 р.). Тому 
зрозуміло, що стабільність української металургійної галузі насамперед 
залежить як від ситуації на світовому ринку сталі, так і від якості та 
конкурентоспроможності її продукції.  

Україна належить до групи країн із несприятливими стартовими умовами, 
оскільки її економіка є дуже енерго- та ресурсовитратною і продукує неприпустимо 
великі обсяги відходів. Для більш прискореного й ефективного переходу України до 
сталого розвитку доцільне першочергове його запровадження на  промислових 
підприємствах, бо саме вони значно впливають на вирішення завдань забезпечення 
сталого розвитку регіонів і країни в цілому [1].  
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Гірничо-металургійний комплекс України є однією із провідних 
бюджетоутворюючих галузей, що обумовлює темпи зростання національної 
економіки. З того моменту, як Україна стала незалежною державою, 
металургійна галузь пройшла певний шлях змін і перебудови. Корпоративна 
революція в галузі, зміна власників, втрата державою керівництва 
стратегічними підприємствами, зношеність основних фондів призвели до 
значного погіршення конкурентних позицій підприємств ГМК України та 
стабільності держави в цілому. Незважаючи на вагому роль в економіці й 
високий експортний потенціал, cитуація в галузі ускладнюється тим, що 
екологічна та соціальна політика українських металургійних підприємств не 
відповідає критеріям, досягнутим в економічно розвинених країнах: викиди 
шкідливих речовин на тонну готової продукції істотно вище, а частка заробітної 
плати робітників і витрат на соціальні заходи у структурі валових витрат істотно 
нижче, як зазначено в роботі [1]. 

Основним напрямом пошуку шляхів вирішення проблем у сучасній 
економіці стала парадигма сталого розвитку, яка набула поширення у другій 
половині ХХ ст. завдяки діяльності ООН. Її суть зводиться до забезпечення 
задоволення поточних потреб без втрати можливості їх задоволення в 
майбутньому, що на практиці зводиться головним чином до врахування 
екологічних та соціальних пріоритетів разом з економічними. Ці принципи 
стали поступово проникати й у практику управління промисловими 
підприємствами, переважно в розвинених країнах, як зазначається там же [1]. 

Новою економічною моделлю на цей час є циркулярна економіка, в якій 
акцент робиться на повторне використання матеріалів, а також на створення 
доданої вартості за допомогою послуг та інтелектуальних рішень. Циркулярна 
економіка передбачає, що ланцюг створення вартості організований так, що 
виходи одного ланцюга стають входами для іншого, знижуючи залежність від 
нових видів сировини. 

Основні принципи економіки замкнутого циклу засновані на відновленні 
ресурсів, переробці вторинної сировини, перехід від викопного палива до 
викори-стання відновлюваних джерел енергії. Переходом від старої лінійної 
моделі економіки до циркулярної передбачено як створення нових ринкових 
ніш (промдизайну, інжинірингу, ремануфактурингу, переробки, сервісу), а 
також нових бізнес-моделей. Україна може стати східноєвропейським хабом у 
цій новій реальності, долучившись до її побудови на ранній фазі. Але для  
виходу на цей якісно новий рівень ресурсної ефективності знадобляться 
технологічні інновації та зміна шаблонів поведінки, масштабні інвестиції та 
спеціальні пакети державного стимулювання.  

Енерго- та ресурсозбереження, скорочення викидів вуглецю, створення 
нових робочих місць, модернізація структури економіки, еволюція бізнес- 
моделей та підвищення конкурентоспроможності на глобальній арені – це все  
потенційні  наслідки впровадження  циркулярної  економіки.   

Найбільші обсяги відходів накопичуються у видобувній (вугільні терикони, 
відвали порожньої породи) і переробній промисловості (особливо в металургії і 
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хімічній промисловості). 
Механізм державного управління використанням вторинних сировинних 

ресурсів, особливо металургійного виробництва, в умовах дефіциту 
енергетичних ресурсів та інтенсивного використання невідновлюваних 
природних ресурсів залишається важливою науковою проблемою і потребує  
подальших досліджень. 

Зниження собівартості продукції також може відбуватися за рахунок 
зменшення втрат під час видобутку і збагачення руд. Наприклад, при розробці 
Криворізького залізорудного родовища втрачається 8-8,5 млн т сировини в 
надрах. 

А зменшення втрат руди на 1% забезпечує приріст запасів більш ніж на 500 
тис. т за рік без витрат на розвідку, проходку гірничих виробок, придбання 
устаткування. 

Великі резерви зниження втрат металу можуть бути досягнуто при збагачені 
руди. На шести гірничо-збагачувальних комбінатах України щорічно з 
відходами губиться до 25% заліза. У Нікопольському марганцевому басейні у 
відходах збагачення втрати марганцю складають 27%. Відходи чорної 
металургії утворюються вже на стадії видобутку руди. При цьому слід 
зазначити, що близько 70% пустих порід і відходів збагачення можна 
використовувати для виробництва будівельних матеріалів. 

Підприємства чорної металургії, видобуваючи залізну руду, всі інші 
компоненти, у тому числі мідь, цинк, свинець, золото відправляють у відвали. 

У шламосховищах Криворізьких ГЗК, що переробляють залізисті кварцити, 
вже накопичено 500 млн. т відходів збагачення і щорічно вони поповнюються 
на десятки мільйонів тон. Криворізький гірсько-збагачувальний комбінат, 
одержуючи залізорудний концентрат, іншу породу відправляє у відвали, а в ній 
містяться рідкісні метали, зокрема золото. За деякими експертними оцінками 
золота у відвали цього комбінату щорічно надходить близько 10 тонн  і за весь 
час накопичилося не менш ніж 250 тонн. 

У металургійному виробництві 80% від загальної кількості твердих 
промислових відходів складають шлаки. Це  відходи доменного і 
сталеплавильного виробництв. Їх щорічно утворюється 30 млн. т (для прикладу: 
виплавка чавуну в 2001 році в Україні склала 26,4 млн. т, сталі – 33,5 млн. т). 
Ступінь їхнього використання (відходів) складає 90 -93%. 

В даний час усі шлаки можна переробляти в добрива або будівельні 
матеріали. Економічний ефект використання шлакоситалів у будівництві 
обумовлений порівняно невисокою собівартістю виробів, поліпшенням якості і 
збільшенням довговічності конструкцій. 
Висновки: По-перше, вже зараз обласним державним адміністраціям 

необхідно провести інвентаризацію накопичених техногенних утворень в 
області. Реєстри техногенних накопичень вторинної мінеральної сировини для 
узагальнення потрібно передати в Державну службу геології та надр України. 
По-друге, техногенні об’єкти в законодавстві щодо надрокористування 

потрібно вивести як особливі. Держава не заохочує бізнес до інвестицій і 
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можливості вивчати цей об’єкт без аукціону. Задля того, щоб власник 
унікальної технології взяв на себе вирішення державної проблеми щодо 
рекультивації об’єкту, йому потрібно податися на аукціон, створивши собі 
штучну конкуренцію. Наразі законодавством не передбачено отримання 
спецдозволів на опрацювання цих природних ресурсів, що могло би вирішити 
екологічні питання, звільнити тисячі гектарів землі і усилити економіку. 
По-третє, необхідно внести зміни до Закону України «Про відходи» щодо 

забезпечення доступу фахівців геологічної галузі та екологічної служби на 
техногенні об’єкти, що відносяться до приватної власності 

Проблему утилізації та переробки відходів можна вирішити швидко. Мова 
навіть не про систему покарань і заохочень. Питання в іншому. Результатом 
співробітництва держави і бізнесу в цьому питанні стануть нові економічні 
можливості, створення нових високотехнологічних галузей з потужним 
потенціалом, вирішення екологічних проблем і зростання ВВП. 

Економіка, яка сприяє повторному використанню та переробці матеріалів, а 
також подовженню терміну служби продуктів, є, за визначенням, більш 
трудомісткою, ніж та, що базується на філософії утилізації, тобто на лінійних 
потоках ресурсів. Основна причина, звичайно, полягає у тому, що піклування 
про вже зроблене – шляхом ремонту, техобслуговування, модернізації та 
відновлення – вимагає більших трудовитрат, ніж видобуток та виробництво, 
взяті разом [2, с. 34]. 
По-четверте, застосування смарт-технологій, як відзначено в роботі [3, 

с. 19], забезпечить майбутній поступальний розвиток металургійної 
промисловості за рахунок підвищення її гнучкості й адаптивності до 
динамічних змін зовнішнього та внутрішнього середовища й дозволить повніше 
використовувати ефект синергії та впровадження «розумних» рішень у 
взаємопов’язаних і суміжних галузях.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 

ПРИБУТКОВІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
 

Сучасне значення страхування сприяє оптимізації ризикового управління, 
дає можливість знизити фінансовий тиск на бізнесзавдяки накопиченню 
грошової маси, що є безперечно важливим фактором розвитку держави.  

Передбачається, що наступними роками відбудеться нарощування попиту на 
страхування життя та ризикове страхування завдяки високому рівню урбанізації 
та підвищенню фінансової забезпеченості населення. На сьогоднішній день 
тенденції на ринку страхування у світі говорять про трансформацію його 
інститутів та посилення зв’язків та взаємодії між країнами з фінансової точки 
зору, це призводить до: формування стратегічних альянсів; концентрації 
капіталу; використання нових технологій; злитті страхового, банківського та 
фінансового капіталів; формуванні уніфікованого стандартизованого 
законодавчого пакету; поява нових видів страхування та перестрахування.  

Такі тенденції спричинені перш за все тим, що економіка розвинених країн 
все більше зазнає впливу глобалізаційних процесів та стає все більш 
транснаціональною. Це забезпечує можливість виходу на такі ринки багатьом 
страховим компаніям, їх об’єднанню та створенню міцних страхових компаній з 
капіталізацією та активами. Аналізуючи всі фактори, пропонується визначати 
світовий страховий ринок, як сукупність національних страхових ринків, які є 
учасниками глобального світового простору в галузі страхування, з 
урахуванням всіх вимог міжнародного законодавства та під впливом всіх 
економічних світових процесів [1] . 

Світова практика диктує поділ страхового ринку на два великих сегмента: 
страхування життя (life) та загальні види страхування (non life). Таке 
розмежування зумовлене інвестиційними інтересами страхувальників, оскільки 
перша група (life) надає можливість нагромадження та капіталізації страхових 
внесків, а друга (non life) – обслуговує потреби виключно у страховому захисті, 
не торкаючись інвестиційних інтересів страхувальників. 

Розвиток корпоративного страхування повинен вплинути на відновлення 
довіри населення до довгострокових накопичувальних інструментів та 
національної грошової одиниці. Через корпоративні програми зростатиме 
фінансова культура та грамотність населення. Люди будуть поступово 
призвичаюватись до нових для себе економічних відносин, розуміючи їх 
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реальну користь. За коротку історію ринкових економічних відносин в Україні, 
прикладів подібних перетворень можна навести безліч: це і безготівкові 
розрахунки, які досить швидку увійшли у практику вітчизняних підприємств, і 
електронні платіжні картки, які швидко стали надбанням широких мас. Адже 
одним із важливих факторів недовіри є нерозуміння принципів роботи 
економічної системи та відсутність позитивних прикладів її функціонування. 

За даними Нацкомфінпослуг, на кінець І півріччя 2019 р. на ринку 
працювали 26 компаній, що здійснюють страхування життя, що на 5 менше 
аналогічного періоду минулогороку.Їх валові страхові платежі (премії, внески) 
при страхуванні життя на 30.06.2019 р. становили 2,1 млрд.грн., що на 20,7% 
більше, ніж за аналогічний період 2018 року (на 30.06.2018 р. – 1,73 млрд.грн.). 
Із вказаної суми 2 млрд.грн. надійшли від фізосіб, а 80,7 млн.грн. - від юросіб. 
Обсяг виплат становив 284,6 млн. грн.Проте, слід зазначити, що станом на 
30.06.2019 року збільшилась кількість застрахованих фізосіб на 16,2% до 4,74 
млн. осіб (на 30.06.2018 було 4,08 млн. осіб). Упродовж І півріччя 2019 року 
було застраховано 2,07 млн. фізосіб, що на 62,6% більше, ніж за перше півріччя 
2018 р.[2].  

Динаміка страхових премій та виплат із страхування життя за 2016-2019 рр. 
наведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Динаміка страхових премій та страхових виплат із страхування 

життя 2016-2019 рр. [2] 
 

Одним з обов'язків керівника страхової компанії є забезпечення 
прибутковості діяльності. У зв'язку із цим головним завданням менеджменту 
страхової організації є контроль рівня прибутковості. Процес контролю 
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складається з установки стандартів, зміни фактично досягнутих результатів і 
проведення коректувань у тому випадку, якщо досягнуті результати суттєво 
відрізняються від установлених стандартів. 

Керівники починають здійснювати функцію контролю з того самого 
моменту, коли вони сформулювали цілі й завдання й створили організацію. 
Контроль дуже важливий, для того щоб страхова компанія функціонувала 
успішно. 

Для контролю над формуванням прибутку щорічно проводяться наступні 
заходи: 

‒ аналіз динаміки тарифів і росту (або зниження) витрат, причини змін 
(у бюджеті продажів); 

‒ аналіз впливу на процеси реалізації рекламної діяльності, умов політики, 
кон'юнктури ринку тощо; 

‒ аналіз рівня рентабельності, обсягів реалізації страхових продуктів, змін 
у рівні одержуваного прибутку залежно від змін факторів, аналізу 
збалансованості надходжень страхових премій і здійснення страхових виплат у 
бюджетному періоді; 

‒ аналіз необхідного рівня витрат на просування страхових послуг на 
ринок, видатків по їхній рекламі, маркетингу; 

‒ аналіз очікуваного прибутку, рентабельності, змін відповідно до 
минулих періодів, резервів, фондів; 

‒ аналіз джерел надходжень і цілей витрати коштів у розрізах діяльності 
страховика. 

Основними рекомендаціями здійснення фінансового контролю для 
страхових компаній є: 

‒ забезпечення законності формування й ефективного використання 
фінансових ресурсів; 

‒ вивчення причин і обставин, які привели до порушень у 
бухгалтерському обліку; 

‒ запобігання прийняття управлінських рішень, які можуть мати в 
майбутньому негативні наслідки для об'єкта фінансового контролю й держави; 

‒ нагляд за відповідністю об'єкта фінансового контролю прийнятим 
управлінським рішенням; 

‒ аналіз виконання управлінських рішень, дослідження їх впливу на об'єкт 
фінансового контролю; 

‒ прийняття за результатами фінансового контролю управлінських рішень, 
спрямованих на їхнє вдосконалення. 

Різноманіття ринку страхових послуг залучає до себе чималу увагу з боку 
потенційних клієнтів, але одночасно із цим ускладнює здійснення вибору. 
Виходом у цьому випадку є реклама в страхуванні, що припускає лаконічну 
подачу необхідної інформації, що містить у виді основних умов надання даного 
роду послуг. Вона припускає облік широкого кола інтересів різноманіття груп 
споживачів, специфіку вимог громадян з різним рівнем доходів, умови 
природно-кліматичного характеру, специфіку національних регіональних 
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особливостей держави тощо. У цьому випадку основною метою є сприяння 
всілякими способами надходженню нових договорів і відновленню або 
переоформленню вже дійсних. 
 
Список використаних джерел: 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Перехід на інноваційну модель розвитку – таке завдання стоїть як перед 
економікою України в цілому, так і перед кожним підприємством окремо. Щоб 
швидко просунутися у вирішенні цього завдання, необхідно діяти як в напрямку 
«зверху вниз» так і «знизу вгору». Зокрема, необхідно на державному рівні 
забезпечити структурну перебудову економіки в напрямку підвищення частки 
виробництв з високим рівнем доданої вартості, а також сформувати 
конкурентоспроможні інноваційно орієнтовані промислові комплекси, чия 
продукція буде конкурентоспроможною як на внутрішніх, так і на зовнішніх 
ринках тощо. Це надасть нам можливість реально просунутися на шляху 
диверсифікації економіки, створити надійні передумови для переходу до 
стійкого економічного зростання. У свою чергу на рівні підприємства особливої 
актуальності набуває завдання активізації інноваційної діяльності [1, 2]. Адже 
щоб відповідати вимогам сучасного ринку і досягати успіху, підприємства 
повинні знаходитися в стані послідовного і неухильного розвитку, розробляти й 
впроваджувати нововведення у всіх областях своєї діяльності з метою адаптації 
до мінливих умов зовнішнього середовища. Успішне вирішення цього завдання 
неможливе без формування на підприємствах ефективної інноваційної політики. 
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Таблиця 1 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

Показник 

Значення показника 
по роках, од. 

Зміна показника 
2017 до 2015 р. 2018 до 2017 р. 

2015  2017 2018 абсол., 
од. 

відн., 
% 

абсол., 
од. 

відн., 
% 

Кількість 
впроваджених у 
виробництво нових 
технологічних 
процесів 

1217 1831 2002 +614 150,45 +171 109,34 

у тому числі 
нових або суттєво 
поліпшених 
маловiдходних, 
ресурсозберігаючих 

458 611 926 +153 133,41 +315 151,55 

Кількість 
впроваджених видів 
інноваційної продукції 
(товарів, послуг) 

3136 2387 3843 -749 76,12 +1456 161,00 

у тому числі 
нових видів машин, 
устаткування, 
приладів, апаратів 

966 751 920 -215 77,74 +169 122,50 

Джерело: розраховано авторами за даними [4]. 
 

 
Рис. 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України  

у 2015-2018 рр.  
Джерело: побудовано авторами за даними [4]. 
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Незалежно від того, що в останні роки спостерігається позитивна динаміка 

впровадження інновацій на промислових підприємствах країни (табл. 1; рис. 1), 
кількість інноваційно активних промислових підприємств, на жаль, залишається 
низькою (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Інноваційна активність промислових підприємств України  

у 2015-2018 рр. 
Джерело: побудовано авторами за даними [4]. 

 
За цих умов продумана інноваційна політика є потужним інструментом, за 

допомогою якого підприємство може розвинути, досягати та примножувати свої 
конкурентні переваги на ринку, з високою ефективністю використовувати у 
виробництві наявний інтелектуальний і науково-технічний потенціал, заповнити 
ринок різноманітною конкурентоспроможною продукцією тощо [5]. 

Можна виділити наступні основні етапи формування інноваційної політики 
на підприємстві: 

1. Визначення цілей і завдань інноваційної політики. 
З огляду на цілі та завдання підприємства, встановлюються орієнтири й цілі 

його інноваційного розвитку на заданий період часу, визначається необхідний 
або бажаний стан інноваційної системи в планованому періоді. 

2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування 
підприємства. 

Проводиться аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища з метою оцінки 
ситуації, що склалася, визначення основних проблем в інноваційній сфері та 
можливостей їх вирішення. Збирається інформація: щодо цільових ринків і 
довгострокових тенденцій їх розвитку, технологічних змін на ринку; щодо 
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інновацій, які надходять з конструкторських і технологічних підрозділів, служб 
маркетингу, збутових підрозділів, торгових посередників, кінцевих споживачів 
(побажання, вимоги, рекламації); потенційні можливості організації щодо 
розробки та освоєння продукції, визначення ступеня і розмірів ризику. 

3. Аналіз отриманої інформації та визначення основних напрямів 
інноваційної діяльності. 

Аналіз наявної інформації, визначення основних напрямів інноваційної 
політики та розробка загальної концепції інноваційної політики підприємства. 

4. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. 
Від величини інноваційного потенціалу підприємства залежить результат 

вибору найбільш оптимального варіанту напрямку політики інноваційного 
розвитку. 

5. Формування «інноваційного портфеля». 
Необхідність формування портфеля обумовлена тим, що підприємство може 

реалізовувати декілька взаємопов’язаних інноваційних проектів, освоювати й 
впроваджувати нововведення, які доповнюють одне одного. 

6. Формулювання інноваційної політики. 
При цьому на будь-якому етапі розробки інноваційної політики може 

здійснюватися зворотний зв’язок з попередніми стадіями з метою уточнення і 
коригування результатів раніше виконаних процедур. 

Впровадження на підприємстві грамотної інноваційної політики дозволить 
більш ефективно розподіляти ресурси між різними напрямками діяльності, 
забезпечить підвищення конкурентоспроможності підприємства в 
довгостроковій перспективі та буде вигідним, у підсумку, для всіх: і для 
працівників, і для адміністрації, і для акціонерів (власників), і для суспільства в 
цілому. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розвиток сучасного підходу до моделювання оптимальної виробничої 
програми промислового підприємства є одним з актуальних завдань. 

До наукових обґрунтовань сучасного підходу до моделювання оптимальної 
виробничої програми промислового підприємства можемо віднести велику 
кількість праць відомих науковців, таких як: А. Гранберг, Дж. Данциг, 
Л. Канторовіч, В. Новожілов, О. Орлов, В. Царьов та ін. 

Виробнича програма є ключовим розділом в системі тактичного планування 
діяльності промислового підприємства, що визначає особливі вимоги до рівня її 
обґрунтованості. Сучасні умови господарювання диктують гостру необхідність 
використання адекватних підходів до формування плану виробництва і 
реалізації продукції. До найважливішого інструменту маркетингового і 
ресурсного обґрунтування виробничої програми відносяться оптимізаційні 
розрахунки, здійснювані на основі економіко-математичних методів. 
Оптимізація плану виробництва в даний час відноситься до найважливіших 
напрямів мобілізації внутрішніх резервів підприємства. З розвитком ринкових 
відносин, як відзначає цілий ряд українських учених, інтерес до вибору 
оптимального асортименту у вітчизняних підприємств значно зростатиме. 
У зв'язку з цим назріла необхідність в розробці методичних рекомендацій, що 
містять сучасні вимоги до побудови економіко-математичної моделі (ЕММ) 
оптимальної виробничої програми, підготовки масиву початкової інформації, 
вибору комп'ютерних програм, здійсненню розрахунків на ЕОМ і економічній 
інтерпретації отриманих результатів. В даних рекомендаціях повинні бути 
враховані галузеві особливості підприємства, а також визначено місце 
оптимізаційних розрахунків в процесі формування його виробничої програми. 

Дослідження робіт відомих вітчизняних і зарубіжних учених-фахівців в 
області оптимального планування дозволили нам сформулювати сучасні вимоги 
до побудови ЕММ і здійснення розрахунків оптимальної виробничої програми: 

– виконання оптимізаційних розрахунків в контексті розробки як поточних, 
так і перспективних виробничих планів; 

– використання ітеративного підходу до формування оптимальної 
виробничої програми; 

– здійснення оптимізаційних розрахунків на різних етапах формування 
виробничого плану; 

– використання багатоцільового підходу до оптимізації виробничої 
програми підприємства; 

                                                
* Науковий керівник – Потапова Н.А., к.е.н., доцент, Вінницький національний 
аграрний університет. 
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– значне розширення цільових установок при формуванні оптимального 
плану виробництва; 

– істотні зміни складу обмежень в ЕММ задачі. 
Перша вимога логічно витікає з принципу безперервності планування 

виробничої діяльності підприємства. При цьому розробка оптимальної 
виробничої програми на короткий і тривалий періоди повинна базуватися на 
різних умовах виробництва (технології, організації виробництва, вимог до 
якості продукції і т.п.) [1, с. 423]. Вказані відмінності повинні знаходити своє 
віддзеркалення в системі обмежень.  

Ітеративний підхід до формування оптимальної виробничої програми, на 
думку О.Орлова, дозволяє здійснювати оптимізаційні розрахунки на основі 
декількох ЕММ, що мають різні обмеження. Такий підхід дозволяє перевести 
розрахунки оптимального плану виробництва із деяких умовивід них побудов в 
реальну площину практичних потреб підприємства [2, с. 40]. 

Справедливість даної точки зору не викликає сумнівів. Проте слід звернути 
увагу, що ітеративний підхід автор необґрунтованозводить до простої 
сукупності послідовних розрахунків оптимального плану на основі різних 
ЕММ. Дієвість же оптимізаційних розрахунків, на наше переконання, багато в 
чому визначається можливістюздійснення окремих ітерацій на різних етапах 
формування виробничої програми підприємства. При цьому ЕММ, що 
використовуються на різних ітераціях, на нашу думку, повинні відрізнятися не 
тільки системою обмежень, але і складом критерійних показників.  

Таким чином, ефективне використання ітеративного підходу до проведення 
оптимізаційних розрахунків обумовлює необхідність обґрунтування місця 
кожної ітерації в процесі формування виробничої програми підприємства. 
Зупинимося детально на авторському баченні рішення даної задачі. 

Традиційно оптимізаційні розрахунки прийнято здійснювати на кінцевих етапах 
формування виробничої програми – коли відома величина ринкового попиту і 
розроблені планові калькуляції повної собівартості окремих видів продукції. Це 
пояснюється тим, що, по-перше, в систему обмежень, крім гранично допустимої 
витрати ресурсів, необхідно включати і обмеження по випуску окремих видів 
продукції (обумовлені величиною ринкового попиту). По-друге, в 
якостікоефіцієнтівв цільовій функції, як правило, використовується питомий 
прибуток, розрахований виходячи з повної собівартості одиниці продукції. 

Правомірність обліку величини ринкового попиту в системі обмежень 
ЕММоптимальної виробничої програми не викликає сумнівів. На думку цілого 
ряду економістів, в контексті формування виробничої програми підприємства 
попит виступає основним чинником зовнішнього середовища (основним 
зовнішнім обмеженням) і його обов'язково слід враховувати в розрахунках 
оптимального плану виробництва.  

Як було відзначено вище, ефективність оптимізаційних розрахунків багато в 
чому визначається можливістю їх здійснення на декількох етапах формування 
виробничої програми підприємства. Причому кожний окремий етап 
відрізняється як цільовою установкою розрахунків, що проводяться, так і 
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складом критерійних показників, особливістю побудови цільової функції і 
складом обмежень.  

Перший етап оптимізаційних розрахунків, на наш погляд, слід виконувати 
на початковій стадії формування виробничої програми з метою складання 
базового номенклатурного плану. Основною вимогою до побудови ЕММ на 
даному етапі є мінімізація інформаційної бази. При цьому можна 
використовувати як одноцільові, так і багатоцільові математичні моделі, 
включаючи різні критерії з урахуванням задач, що стоять перед підприємством. 
Як відомо, глобальною суб'єктивною метою діяльності будь-якого підприємства 
є отримання прибутку. Тому фінансовий результат повинен неодмінно 
знаходити своє віддзеркалення в цільовій функції на всіх етапах здійснення 
оптимізаційних розрахунків. 

На сьогоднішній день одне з центральних місць в методології оптимізації 
виробничої програми займає проблема обґрунтування доцільності і можливості 
застосування багатоцільового (багатокритерійного) підходу до рішення даної 
задачі. Основна його відмінність від одноцільового підходу полягає в наявності 
в економіко-математичній моделі декількох критеріїв оптимальності [3, с. 423]. 

Економіко-математичне моделювання є найважливішим інструментом 
маркетингового і ресурсного обґрунтування виробничої програми промислового 
підприємства.  

Сучасні умови господарювання диктують необхідність застосування 
ітеративного підходу до оптимізації плану виробництва і реалізації продукції. 
Економіко-математичні моделі, що використовуються на різних ітераціях, 
повинні відрізнятися як складом обмежень, так і видом критерійних показників. 
При цьому, окремі ітерації слід здійснювати на різних етапах формування 
виробничої програми. 

На сьогоднішній день необхідно поєднувати одноцільовий і багатоцільовий 
підходи до оптимізації виробничого плану, чітко розділивши сфери їх 
практичного застосування. 

Реалізація пропозицій по вибору критерійних показників і складу обмежень 
для окремих ітерацій істотно підвищить оперативність оптимізаційних 
розрахунків при формуванні виробничої програми підприємства і забезпечить 
значне скорочення витрат на аналіз ринкового попиту. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Інновації відіграють вирішальну роль у довгостроковій перспективі 

виживання підприємства, визначенні його успіху тавтриманні рівня 
конкурентоспроможності. Саме тому сучасні підприємства приділяють все 
більше уваги своєму інноваційному розвитку як одній з найважливіших 
складових частин економічного розвитку [3, 4]. 

Аналіз джерел фінансування інновацій за два останніх роки (табл. 1) 
показує, що спостерігається позитивна динаміка кількості коштів, які 
виділяються підприємствами на інновації. Так, в 2018 р. було виділено на 3062,6 
млн грн більше, ніж в 2017 р. Однак підприємства, як і раніше, в першу чергу 
розраховують на власні можливості (було використано 84,5% і 88,2% власних 
коштів в 2017 р. і в 2018 р. відповідно). 

Таблиця 1 
Витрати на інновації за джерелами фінансування 

Показник 

Значення показника по роках Абсолютна 
зміна 

2018 р. до 
2017 р., 
млн.грн. 

2017 р. 2018 р. 

млн. 
грн. 

питома 
вага, % 

млн. 
грн. 

питома 
вага, % 

Всього  9117,5 100,0 12180,1 100,0 3062,6 
в тому числі за рахунок 
коштів: 

     

- власних 7704,1 84,5 10742,0 88,2 3037,9 
- державного бюджету 227,3 2,5 639,1 5,2 411,8 
- місцевих бюджетів 95,6 1,0 13,4 0,1 -82,2 
- інвесторів-резидентів 273,1 3,0 109,7 0,9 -163,4 
- інвесторів-
нерезидентів 

107,8 1,2 107,0 0,9 -0,8 

- кредитів 594,4 6,5 473,9 3,9 -120,5 
- інших джерел 115,2 1,3 95,0 0,8 -20,2 
Джерело: розраховано авторами за даними [2]. 

 
Під інноваційним розвитком підприємства розуміють цілеспрямований 

безперервний процес здійснення інновацій в різних сферах його діяльності: 
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виробництві, управлінні, фінансовій, маркетинговій тощо. При цьому головним 
орієнтиром виступає максимально повне задоволення потреб споживачів за 
допомогою реалізації досягнень науки у виробничому процесі з метою 
отримання максимального економічного, соціального або екологічного 
ефекту.Досягти цього без створення та налагодження безперервного процесу 
управління інноваціями неможливо. 

Отже, можна виділити такі основні проблеми, які впливають на процеси 
управління інноваційним розвитком підприємства: 

– обмеженість фінансування інноваційної діяльності підприємств; 
– відсутність у більшості підприємств сучасної бази для впровадження 

розробок через знос або відсутність необхідного обладнання, старіння кадрів; 
– наявність феномена опору інноваціям; 
– відсутність кадрів, здатних ефективно керувати інноваційним процесом; 
– недостатньо розроблена державна політика в області інновацій. 
Своєвідображення управління інноваційним розвитком підприємства 

знаходить у відповідній інноваційній стратегії та інноваційній політиці, а також 
в ефективному управлінні поточною інноваційною діяльністю. 

У свою чергу, інноваційна діяльність підприємства залежить від наявності у 
нього необхідних ресурсів для проведення змін, кваліфікації співробітників, їх 
можливостейта готовності брати участь в інноваційних процесах. 

Діяльність менеджера по управлінню інноваціями пов’язана з прийняттям 
рішень в умовах мінливого зовнішнього середовища  і невизначеності, а це 
значить, що від нього вимагається вміння оцінювати ступінь ризику, гнучкість 
розуму й здатність сприймати все нове і прогресивне. Для отримання переваги 
на ринку підприємствам необхідно залучити й наявні матеріальні ресурси, й 
нематеріальні можливості підприємства.Також на динаміку інноваційного 
розвитку підприємств істотно впливає рівень внутрішньофірмових науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт, який в даний час на вітчизняних 
підприємствах все ще недостатній та потребує більш широкого залучення 
наукового потенціалу країни [1]. 

Як свідчать статистичні дані (рис. 1), показник кількості виконавців 
науково-дослідних робіт в Україні нижче ніж у більшості країн Європи, що є 
однією з причин низької реалізованості інноваційного розвитку. 

Управління інноваційним розвитком на підприємстві передбачає 
вдосконалення організаційної структури взаємодії наукових колективів і 
конкретних співробітників. Чіткий розподіл функцій колективів і їх конкретних 
виконавців дозволить підвищити ефективність і результативність інноваційного 
розвитку підприємств і наукових організацій, посилить стимули підвищення 
рівня інноваційних розробок.  
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Рис. 1. Кількість виконавців НДР в Україні та окремих країнах Європи у 
розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення (у віці 15-70 років), % 

Джерело: побудовано авторами за даними [2]. 
 
Як вже зазначалося, удосконалення управління інноваційним розвитком 

передбачає розробку інноваційної стратегії підприємства.  
Можна виділити такі основні етапи розробки стратегії інноваційного 

розвитку: 
– визначення цілей інноваційного розвитку; 
– оцінка та аналіз зовнішнього середовища підприємства, який передбачає 

оцінку макро- і мікросередовища його функціонування; 
– комплексна оцінка стратегічної інноваційної позиції підприємства в даний 

час з урахуванням аналізу життєвого циклу [5]; 
– розробка альтернативних варіантів (сценаріїв) інноваційного розвитку та 

оцінка пріоритетів розвитку; 
– формування системи ресурсного забезпечення стратегії інноваційного 

розвитку; 
– оцінка стратегії інноваційного розвитку; 
– забезпечення реалізації інноваційної стратегії; 
– організація контролю за реалізацією інноваційної стратегії. 
Через індивідуальність характеристик кожного підприємства не існуєєдиної 

універсальної інноваційної стратегії, так само як і стратегічного управління для 
всіхпідприємств, що вимагає врахування певних факторів. 

Отже, для удосконалення управління інноваційним розвитком підприємства 
необхідна комплексна робота за такими основними напрямками: 

– аналіз існуючої структури і потреб виробництва; 
– збільшення обсягів наукових досліджень та розробок, і, як наслідок, 

розширення масштабів залучення до них наукового потенціалу країни; 
– розробка інноваційної політики та інноваційної стратегії підприємства; 
– удосконалення процесу вироблення інноваційних рішень; 
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– розширення наявної ресурсної бази; 
– формування організаційної структури управління інноваційною 

діяльністю; 
– підвищення професіоналізму і якості кадрового складутощо. 
Все це допоможе підприємству досягти поставлених цілей функціонування у 

вигляді конкурентних переваг, отримання стійких доходів, і забезпечить його 
існування як такого в довгостроковій перспективі. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Сучасний заклад вищої освіти є складною соціально-економічною 
системою, яка зберігає традиції та запроваджує інновації під час здійснення 
освітньої діяльності, наукових досліджень, поєднання навчальної та дослідної 
діяльності, вирішення проблем соціального забезпечення. В системі вищої 
освіти формується науковий потенціал, який є основою для інноваційно-
інвестиційного розвитку України [1]. Зазначене обумовлює актуальність питань 
забезпечення ефективності діяльності закладів вищої освіти, що вимагає 
розробки та реалізації довгострокового плану дій, тобто стратегічного 
управління. 

                                                
* Науковий керівник – Цимбаленко Н.В., доцент кафедри менеджменту, 
Київський національний університет технологій та дизайну. 
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Стратегічне управління – це процес оцінки зовнішнього середовища, 
формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на 
створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити прибуток в 
довгостроковій перспективі. 

Впровадження стратегічного управління та розроблення стратегії для 
кожного закладу вищої освіти є унікальними, адже залежать від позиції закладу 
на ринку освітніх послуг, динаміки його розвитку, потенціалу та багатьох інших 
чинників. 

Стратегічне управління в закладах вищої освіти вимагає врахування 
особливостей розвитку вищої освіти, зокрема [2]: 

– посилення залежності темпів розвитку суспільства від рівня і масштабів 
розвитку вищої професійної освіти; 

– необхідність співвідношення цільових установок розвитку освіти і 
суспільства; 

– зростання конкуренції між ЗВО на ринку освітніх послуг; 
– необхідність введення перспективного управління освітньою діяльністю з 

врахуванням тенденцій науково-технічного прогресу, ринкової економіки та 
інформаційного суспільства. 

Можна виділити два основні аспекти діяльності закладів вищої освіти, які 
необхідно враховувати при формуванні стратегії управління, а саме: 
економічний розвиток ЗВО та внутрішньо-освітній розвиток.  

Стратегія економічного розвитку закладу вищої освіти, в першу чергу, має 
передбачати розвиток конкурентних переваг – тобто, тих характеристик, які 
істотно впливають на формування його конкурентної позиції. Конкурентну 
позицію закладу вищої освіти можна визначити як місце цього закладу на ринку 
освітніх послуг з точки зору формування привабливих для споживача елементів 
освітньої послуги. 

Стратегія розвитку закладу вищої освіти може ґрунтуватися на формуванні 
нових та використанні наявних конкурентних переваг. Ці переваги проявляють 
себе лише на фоні дій конкурентів, тобто у вільному ринковому середовищі, і 
можуть бути ефективно реалізованими у випадку належної організації різних 
складових управлінського механізму [3]. 

На даному етапі розвитку, інструментами стратегічного розвитку закладів 
вищої освіти в умовах сучасних глобальних викликів є створення та 
впровадження принципово нових освітніх технологій, використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в якості джерела стратегічного 
розвитку закладів вищої освіти, моніторинг та оцінювання стратегічної 
(ринкової) позиції закладів вищої освіти на основі розрахунку рейтингів та інші. 

Розвиток цифрових технологій, поява і активне входження в суспільне 
життя нових соціальних медіа-технологій формують нові вимоги до діючих 
соціальних інститутів, в тому числі й до закладів вищої освіти. За таких умов 
забезпечення внутрішньо-освітнього розвитку передбачає [4]: 

– формування умов для розширення доступності освіти; 
– розвиток інноваційних форм і видів освітніх практик, що дозволяє 
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ефективно інтегрувати їх і реалізовувати принцип безперервності; 
– забезпечення умов для отримання знань, формування компетенцій;  
– розширення можливостей для формування індивідуальних освітніх 

траєкторій в рамках існуючої системи вищої і середньої професійної освіти; 
– сприяння активному розвитку краудсорсингу в існуючій системі освіти, а 

також створення умов для подальшої дифузії нових знань. 
Крім того, заслуговує на увагу підхід, відповідно до якого стратегія 

організації визначається відповідно до стадії її життєвого циклу (створення, 
зростання, зрілість спад) [5]. В даному контексті, для ефективнішого вирішення 
завдань можна виокремити декілька основних стратегій за допомогою яких при 
вірному та своєчасному використанні можливо досягти підвищення 
ефективності освітньої діяльності [2]:  

– Стратегія розширення – істотне збільшення масштабів активності закладу 
вищої освіти на ринку освітніх послуг; 

– Стратегія стабілізації передбачає поступове нарощування покращень у 
поточній діяльності закладів вищої освіти; 

– Стратегія економії – націленість закладу вищої освіти на ліквідацію 
збиткових чи маловигідних освітніх програм та послуг; 

– Комбінована стратегія – стратегія, що передбачає одночасну реалізацію 
двох або навіть трьох вищеперерахованих стратегій. 

Отже, управління такою складною системою, як заклад вищої освіти, 
пов’язане з вирішенням цілої низки проблем та питань, серед яких: необхідність 
миттєвого реагування на впливи чинників нестабільного зовнішнього 
середовища; недостатність релевантної інформації, що потрібна для прийняття 
управлінських рішень; зміщення акценту з контролю минулого на аналіз 
майбутнього; використання певних стратегічних рішень для забезпечення 
конкурентоспроможності закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг. 
Вирішення зазначених питань вимагає врахування при здійсненні стратегічного 
управління закладом вищої освіти тенденцій суспільного розвитку і, зокрема, 
розвитку вищої освіти; необхідність забезпечення економічної ефективності та, 
водночас, виконання соціальних функцій закладу вищої освіти; а також стадію 
життєвого циклу закладу вищої освіти. 
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МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 
 

В умовах глобалізації для збільшення обсягів залучення в Україну 
іноземного капіталу першочергово необхідне формування сприятливого 
інвестиційного клімату.Адже інвестиційний клімат відіграє одну з 
найважливіших ролей у соціально-економічному розвитку країни. Поліпшення 
інвестиційного клімату полягає в створенні таких умов для бізнесу, за яких він 
буде функціонувати максимально вигідно. 

Інвестиційний клімат – це система факторів, що розкривають потенціал і 
можливі ризики під час проведення інвестиційної діяльності. Отже, 
інвестиційний клімат складається з двох основних сегментів: інвестиційного 
потенціалу та інвестиційного ризику [4]. 

Поняття інвестиційного клімату відрізняється складністю і комплексністю 
та може розглядатися на макро-, мезо- і мікроекономічному рівні.На макрорівні 
поняття охоплює показники політичного (включно із законодавством), 
економічного і соціального середовища для інвестицій. Наприклад, для 
потенційних іноземних інвесторів під час аналізу політичної ситуації 
вирішальну роль відіграють: політика держави щодо іноземних інвестицій, 
ймовірність націоналізації іноземного майна, участь країни в системах 
міжнародних договорів, міцність державних інститутів тощо. На мікрорівні 
інвестиційний клімат проявляє себе через двосторонні відносини інвестора 
(приватної чи юридичної особи) та конкретних державних органів, 
господарських суб’єктів-постачальників, клієнтів, банків, небанківських 
фінансових структур, а такожтрудових колективів держави-реципієнта 
інвестицій. Стан інвестиційного клімату на макро-, мезо- і 
мікрорівнісприймається інвесторами як єдине ціле [1, 3]. 

Векторзміни інвестиційного клімату в більш сприятливу сторону 
визначається ефективністю інвестиційної політики держави, тобто сукупністю 
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заходів організаційного та економічного впливу органів управління, 
спрямованих на створення оптимальних умов для вкладення інвестицій. 

Вдосконалення інвестиційного клімату є безперервним і постійним 
процесом, бо зміст і спрямування інвестиційних процесів не можуть довго 
залишатися незмінними. На рівні конкретних інвестиційних проектів на 
залучення коштів і вибір об’єктів інвестування, обсяги коштів, що інвестуються 
та активність інвесторів впливають різні фактори, що створюються 
безпосередньо державою або під її активним впливом [5]. 

Усі фактори, що впливають на формування інвестиційного клімату, можна 
поділити на три групи. Перша група аналізує географічні показники. Однак у 
сучасному світі роль традиційних факторів знижується, і все більшого значення 
набуваютьнадбані державою переваги.Друга група охоплює економічні 
чинники. Третя група включає політичні фактори [2]. На думку автора, 
доцільним є детальніше розглянути саме третю групу факторів. Адже світовий 
досвід підтверджує, що забезпечити конкурентоспроможність економіки 
неможливо без широкомасштабної підтримки інноваційної діяльності з боку 
держави.З огляду на це, можна стверджувати, що важливість інвестиційної 
підтримки інновацій зумовлена такими чинниками: 

− значення інновацій як для підвищення ефективності промислових 
підприємств, так і для розвитку економіки країни загалом постійно зростає; 

− необхідні суттєві зміни в організації та регулюванні фінансово-
господарської діяльності підприємств, які спричинені актуальністю переходу до 
інноваційного напрямку розвитку економіки; 

− потреба у створенні інтегрованої системи управління інноваційними 
процесами; 

− недостатня науково-методична розробка проблем ресурсного 
забезпечення інноваційної діяльності, що визначає необхідність досліджень, 
спрямованих на формування ефективної інноваційної стратегії розвитку 
суб’єктів господарювання. 

За характером управління розрізняють методи прямого і непрямого впливу. 
Суть методів прямого впливу полягає в управлінні інвестиційним процесом, при 
якому органи влади, використовуючи свої об’єкти та ресурси, безпосередньо 
стимулюють або обмежують інвестиційну діяльність. Переваги даних методів 
полягають в оперативності їх застосування і жорсткій правовій регламентації. 

До прямих методів управління інвестиційною діяльністю належать: 
– формування структури доходів і видатків бюджету; 
– визначення складу, ставок, порядку і термінів сплати податків, що 

надходять до бюджету; 
– випуск муніципальних цінних паперів; 
– регулювання цін і тарифів тощо. 
Методи непрямого впливу припускають опосередковане управління 

інвестиційним процесом шляхом створення умов і мотивацій господарюючих 
суб’єктів системи інвестиційної діяльності для залучення їх ресурсів до 
вирішення завдань територіального розвитку. Переваги даних методів 
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полягають у створенні мотивацій, при яких приватні інтереси будуть повністю 
або частково збігатися з інтересами держави. 

До непрямих методів управління інвестиційною діяльністю відносять: 
– надання бюджетних субсидій на розвиток соціально значущих об’єктів; 
– бюджетні гарантії приватним інвесторам; 
– страхування кредитів; 
– розвиток конкурентного середовища; 
– надання пільг в області зовнішніх економічних зв’язківтощо. 
Звичайно ж, оптимальним є гнучке і збалансоване поєднання прямих і 

непрямих методів управління інвестиційною діяльністю. 
Всі інструменти інвестиційної політики можна згрупувати за чотирма 

функціональними напрямками: 
1. Інструменти мотивації і спонукання інвесторів до вкладення коштів у 

виробництво на території країни; 
2. Інструменти інформування інвесторів про стан інвестиційного 

середовища країни; 
3. Інструменти розвитку інвестиційного потенціалу, яким володіє країна; 
4. Інструменти супроводу інвестиційного проекту до моменту його повного 

виконання (досягнення окупності). 
Спрямованість даних інструментів різна. Так, інструменти перших двох 

напрямків, що стосуються формування спонукальних механізмів і 
інформаційного забезпечення інвесторів, діють за межами країни, тому вони 
спрямовані на розвиток і вдосконалення зовнішніх чинників інвестиційної 
політики. Розвиток інвестиційного потенціалу та інвестиційне адміністрування є 
складниками внутрішнього інвестиційного середовища країни, їх дія 
обмежується її територією, тому вони є напрямками розвитку внутрішньої 
підсистеми інвестиційної політики [1]. 

Тільки при поєднанні та використанні інструментів з усіх вище зазначених 
напрямків можна досягти сприятливого інвестиційного клімату в країні. 

Упродовж останньогодесятиліття в Україні були прийняті кардинальні 
заходи щодо поліпшення ділового середовища й умов для інвестування. У 
результаті вдосконалення, спрямованого на посилення захисту прав 
підприємців, здійснено ліквідацію бюрократичних бар’єрів, скорочено і 
спрощенопроцес реєстрування і дозвільні процедури, вдосконалено податкове і 
митне адміністрування, систему обліку і звітності [7]. 

Сьогодні надійний макроекономічний розвиток забезпечується реалізацією 
багатьох програм економічної і соціальної спрямованості, якідопомагають 
створенню сприятливого інвестиційного клімату в країні. Так, заходи щодо 
стимулювання розвитку малого бізнесу вплинулина подальший розвиток 
конкуренції на внутрішньому ринку, створення для всіх суб’єктів 
підприємництва, незалежно від форм власності та організації їх діяльності, 
рівних умов ведення бізнесу тощо [6]. 

Безумовно, використання вищезазначених інструментів дозволить не тільки 
сформувати сприятливий інвестиційний клімат, а й реалізувати інвестиційну 
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політику, щобуде спрямована як на пошук найбільш ефективних джерел 
фінансування, так і на підтримку підприємств і максимальне використання 
виробничого, природного і наукового потенціалу країни. Впевнені, що попри 
велику кількість проблем в економіці нашої країни, Україна все-таки є 
привабливою для іноземних інвестицій. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що інвестиції мають вирішальний вплив 
на формування темпів економічного зростання, добробуту населення країни, 
що, зі свого боку, безпосередньо пов’язане із забезпеченням оптимального 
балансу між накопиченням та споживанням. Активність інвестиційних ресурсів 
як економічного чинника визначається також їх унікальною властивістю –
«ефектом мультиплікатора». Ефект мультиплікатора призводить до 
приблизного подвоєння початкових інвестицій і, відповідно, до економічного 
зростання, що підтверджується економічноюпрактикоюбагатьох країн. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АПТЕЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Розвиток фармацевтичного ринку безпосередньо залежить від економічної 

ситуації в країні, яка в останні роки перманентно поліпшується. За даними 
Національного банку України (НБУ), в 2018 році темпи зростання економіки 
прискорилися. Так, реальний ВВП зріс на 3,3%  в порівнянні з 2017 р і досяг 
найвищого показника за останні 7 років [2, 1]. Однак в 2019 року НБУ 
прогнозує уповільнення темпів зростання ВВП до 2,5%. Також НБУ фіксує 
зниження рівня інфляції в 2018 р до 9,8% (з 13,7% в 2017 р) і прогнозує 
подальше її зниження до 6,3% на кінець 2019 р. [3, 2]. Заробітна плата і доходи 
населення продовжують збільшуватися. Співвідношення державного боргу і 
ВВП протягом 2018 р знизилося до 61% з майже 72% в кінці 2017 р даній 
публікації проаналізовані ключові показники і тренди розвитку 
фармацевтичного ринку України за підсумками I кв. 2019 р. [2, 1, 3]. 

За підсумками I кв. 2019 р аптечні продажу всіх категорій товарів 
«аптечного кошика» склали 25,6 млрд грн. і 442,5 млн упаковок. [3] 
У гривневому вираженні продажі збільшилися на 18,5%, а в натуральному - на 
1,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р доларовому вираженні ринок 
продемонстрував приріст на 18,2%, а обсяг роздрібних продажів склав 936,1 
млн дол . США (за курсом міжбанку) [2]. 

У досліджуваний період відзначається збільшення обсягу продажів у 
грошовому вираженні для всіх категорій товарів «аптечного кошика». У той же 
час в натуральному вираз фіксується зменшення обсягів продажів лікарських 
засобів на 2% . 

У розрізі товарів українського та зарубіжного виробництва для українського 
фармринку в грошовому вираженні характерно превалювання зарубіжних 
товарів, в натуральному – переважно вітчизняних, за винятком медичних 
виробів, де частка зарубіжних товарів перевищила позначку 50%. За підсумками 
I кв. 2019 р зарубіжні виробники зміцнили свої позиції на ринку, збільшивши частку 
в усіх категоріях товарів «аптечного кошика» в натуральному вираженні в 
порівнянні з аналогічним періодом 2018 р грошовому вираженні в загальній 
структурі ринку не значно скоротилася частка зарубіжних лікарських засобів. 
В цілому ж по ринку співвідношення обсягів продажів українських і зарубіжних 
товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні практично не змінилося [3, 2]. 

Одним із трендів фармринку України в останні роки стало збільшення 
частки дієтичних добавок в загальній структурі продажів. За підсумками 
I кв. 2019 р частка дієтичних добавок в структурі ринку в грошовому вираженні 
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склала 6,0%, в той час як в I кв. 2015 року цей показник становив 3,4%. 
В останні роки темпи приросту продажів дієтичних добавок значно вище 
середньоринкового показника [3, 4]. 

Як відомо, роздрібний фармринок практично повністю фінансується за 
рахунок споживача. Участь держави в забезпеченні населення лікарськими 
засобами за допомогою реімбурсації через аптечну мережу незначне. У зв'язку з 
цим добробут населення – один з ключових чинників розвитку фармринку. 
В останні роки фіксується збільшення як заробітної плати, так і доходів 
населення. За даними НБУ, в лютому 2019 р зростання реальної заробітної 
плати зафіксований на рівні 10,7%, а номінальний - на 20,4% (рис. 6). На тлі 
підвищення заробітної плати відзначається і збільшення доходів населення, що, 
в свою чергу, фіксує Державна служба статистики України (ГССУ). Так, за 
підсумками IV кв. 2018 р реальні доходи населення зросли на 6,8%, а номінальні 
– на 16,4% [3, 2]. 

На тлі поліпшення економічної ситуації в Україні фармринок продовжує 
активно розвиватися, демонструючи двозначні темпи приросту в гривневому і 
доларовому вираженні на рівні 18%. У I кв. 2019 році темпи приросту дещо 
сповільнилися в зв'язку зі зміщенням епідсезону захворюваності. На 2019 р. 
експерти прогнозують приріст продажів в національній валюті на рівні 16,2-
20,1% і в натуральному вираженні близько 1,6%. У I-II кв. 2019 р. тривають 
намічені раніше тенденції збільшення в структурі ринку частки дієтичних 
добавок, рецептурних лікарських засобів і препаратів зарубіжного 
виробництва. Структура споживання зміщується в бік дорогих препаратів 
(понад 100 грн. за 1 упаковку).  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Невизначеність зовнішнього середовища спонукає підприємства до пошуку 
найбільш ефективних форм використання ресурсів, тому актуальним є питання 
зростання самофінансування підприємств за рахунок власних джерел коштів. 

Розробка, прийняття та реалізація ефективних рішень з управління 
фінансовими результатами підприємства повинні сприяти удосконаленню 
процесу розробки ефективної політики управління фінансовими ресурсами як 
одного з найважливіших елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку 
підприємств. 

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та під впливом фінансово-
економічної кризи для вітчизняного підприємства все більш актуальною стає 
проблема стабілізації його підприємства, забезпечення життєздатності та 
створення умов подальшого розвитку [5, с. 73], а для досягнення стійкої 
конкурентоспроможності та забезпечення оптимального економічного ефекту 
потрібно запроваджувати ефективну систему управління фінансовими 
результатами підприємства 

Фінансовий результат господарської діяльності суб’єкта господарювання 
характеризує його операційну, інвестиційну, фінансову діяльність та вважається 
основним критерієм для узгодження структури та обсягу виробництва 
продукції, сценаріїв бюджету, програм оптимізації витрат, обґрунтування 
доцільності впровадження інвестиційних проектів, здійснення фінансових 
вкладень [3].  

Сучасна міжнародна управлінська практика в основному виокремлює три 
основні підходи до трактування змісту фінансових результатів діяльності 
підприємства (рис. 1). 

Найбільшого поширення в міжнародній практиці набув другий підхід, 
відповідно до якого фінансовий результат трактується як різниця між доходами 
та витратами діяльності підприємства, із врахуванням коригувань на суму зміни 
залишків запасів та незавершеного виробництва за звітний період. Дана 
тенденція є характерною і для української системи підприємництва .  

Згідно чинного законодавства, фінансовий результат формується в розрізі 
окремих видів діяльності, що певним чином відбивається на системі управління 
фінансовим результатом. 
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Рис. 1. Підходи до трактування фінансового результату 

 
На думку Говорушко Т.А. та Арич М.І. [2], управління фінансовим 

результатом – це комплекс організаційно-управлінських заходів, методів та 
інструментів визначення і реалізації найбільш економічно-ефективних 
управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання фінансово-
економічного результату діяльності підприємства для досягнення його цілей та 
мети створення.А на думку Вороніної О.О. [1], процесом управління 
фінансовими результатами необхідно вважати процес пошуку та реалізації 
найбільш ефективних рішень щодо формування, розподілу й використанн 
яфінансового результату, який базується на координації дій з іншими 
підсистемами управління підприємством, на підставі зворотного впливу, та 
здійснюється для досягнення стійкого фінансового стану ефективної діяльності 
підприємства. 

Значна роль позитивного фінансового результату та його максимізація в 
розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників та персоналу, у 
тому числі й держави, визначає необхідність дослідження питань ефективного 
управління прибутком підприємства і створення ефективної системи управління 
прибутком. 

На основі політики управління фінансовими результатами  формується 
система поточного планування, формування та розподілу прибутку на 
підприємстві, що передбачає розробку різних видів планів, основою яких є: 
заплановані обсяги операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; цільові 
показники, розроблені в процесі формування політики управління прибутком; 
діюча система ставок податкових платежів; результати аналізу прибутку за 
попередній період; система розроблених на підприємстві норм і нормативів 
витрат окремих видів ресурсів. 

В умовах економічної і політичної нестабільності, функціонування 
підприємств значною мірою залежить від раціонального, виваженого прийняття 
управлінських рішень і ефективної системи організації їх діяльності.  
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Фінансовий результат від операційної діяльності – це результат операційної 
діяльності суб’єктів господарювання, що визначається як різниця між доходами 
та витратами від операційної діяльності, виражена в абсолютних показниках 
прибутку (збитку) [7]. 

Ефективне управління фінансовими результатами можливо лише в разі 
погодженої дії всіх елементів системи удосконалення існуючих інструментів 
управління [6]. Постійне зростання фінансового результату вимагає дієвого 
механізму управління прибутком, що сприятиме розробці та реалізації 
високоефективної конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємства. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ПОСУДУ ПЛАСТМАС: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 
На зараз, дуже величезним попитом використовує разовий посуд на базі 

пластичних мас. Пластмасовий посуд містить ряд переваги – легкий, 
сприятливий в застосуванні і містить широку колірну палітру. Цей посуд 
містить різне призначення: для товарів не високої температури, для товарів з 
високими температурами, разовий і для застосування в печах з мікрохвильовим 
випромінюванням. Саме ключове правило застосування – будь-який посуд треба 
використовувати лише тільки по призначенню. 

Пластмасовий посуд вважається привабливим для покупців, власне, низькою 
ціною і зовнішнім виглядом. Посуд, вироблений в Китаї і Туреччині 
користується більш високим попитом. Втім, вивчення українських 
професіоналів у даній галузі, виявило загрозливий вплив подібного посуду на 
людський організм. При контакті товарів з високою температурою із 
зображенням на пластиковому виробі вивільнюється свинець, кадмій і інші 
шкідливі інгрідієнти, що входять до складу посуду.  

Величезна чисельність пластмасового посуду імпортуються з держав Азії. В 
Україні, в більшості випадків, посуд на базі пластика виробляється з 
полістиролу (PS), або ж з поліпропілену (РР). Інша підміна склу – посуд на базі 
полікарбонату (РС). Ці вироби мають пристойний зовнішній вигляд і не 
вважаються шкідливими для здоров'я. Вироби з целофану високої щільності 
класифікується як HDPE і цифрою 2. Посуд на базі целофану безпрограшний і 
безпечний для здоров'я людини. 

Ринок  «Посуд кухонний та столовий, пластмасовий, предмети побутового 
вжитку» досить конкурентоспроможний: виробничу активність показують 
більше 52% компаній. Створення продукції асортиментного ряду «Посуд 
кухонний та столовий, пластмасовий, предмети побутового вжитку» в Україні в 
2016 р. становило необхідну суму більше 230 млн. 900 тис. грн. [1]. 

Ринок «Посуд кухонний та столовий, пластмасовий, предмети побутового 
вжитку» в цілому є в залежності від імпортованого продукту. Ця ситуація 
містить розмірений характер, зокрема в напрямку останніх 6 місяців. 

Експортування продукції асортиментного ряду «Посуд кухонний та 
столовий, пластмасовий, предмети побутового вжитку» з України в 1 кв. 2016 
становив необхідну суму дещо більше 687 тис.USD, власне що на 18% менше в 
порівнянні з попереднім кварталом. Конкурентоспроможність української 
продукції даного розділу на зовнішньому ринку падає. Імпортування продукції 
асортиментного ряду «Посуд кухонний та столовий, пластмасовий, предмети 
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побутового вжитку» в Україні в 1 кв. 2016 становив необхідну суму більше 
3 млн.USD, власне, що на 28% менше в порівнянні з попереднім кварталом. 
Українська продукція галузі досить конкурентоспроможна на внутрішньому 
ринку і користується попитом. [1] З огляду на тренд на екологічні матеріали, які 
можна переробити, в найближчі роки варто очікувати, що українські виробники 
будуть виготовляти одноразовий посуд за новими стандартами. На думку 
директора компанії «Квадра Інвест», на ринку паперового посуду 
спостерігається тривалий ріст на рівні 8-10%. Наприклад, один з українських 
виробників представив одноразову посуд з переробленої соломи. Є яскраві 
приклади одноразового пластикового посуду, який прикрашає і доповнює будь-
який святковий стіл. Широко представлені тарілки для дитячих свят з картону. 
Батьки можуть з легкістю знайти посуд із зображенням улюблених дитячих 
героїв з книг та мультфільмів [4]. 

З другого боку, велика частка імпорту належить Китаю. У 2017 році частка 
цієї країни на ринку пластикового посуду становила 54% у валютному 
еквіваленті і 57% – в натуральному. Інші відомі джерела імпорту – Італія, 
Таїланд, Польща, Німеччина, Білорусь, USA і Тайвань. Російських виробників 
поліпропілену і полістиролу досить мало, вони зосереджені на сході України. 
Закордонне створення пластмасового посуду містить величезний вплив на 
ринок, оскільки уряд не захищає інтереси українського виробника [1]. 

Український ринок полімерної продукції розташовується на стадії 
інтенсивного становлення. Найбільші Українські постачальники і виробники 
пластмасового посуду вважаються: фірма «Екстрапласт України»; 
ТОВ «Діфлон»; ТОВ «Харківський завод пластмас» (Харпластмасс), 
«Укрпластик» і т.д. 

У разі, якщо зіставити якість виробів вітчизняного й зарубіжного 
виробництва, то можна зробити висновок, власне, що за функціональністю, 
пропорційністю і стійкістю до старіння не виділяються, в порівнянні з іншими 
країнам, які виробляють посуд з подібною сировини і за подібною технологією. 
Виділяються лише тільки по точності виробничого виконання – власне, що 
впливає на присутність недоліків на готовому виробі [3]. 

Гігантська доля продукції, не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, 
доводиться на меблювання (17,7%), оздоблювальні матеріали (12,5%), і 
матеріали, що контактують з питною водою (5,7%) і харчовими продуктами 
(1,7%), продукти дитячого асортименту (1,7%). Фахівцями було відмічено 
нарощування частки несприятливих підсумків за виробами, що мають 
безпосередній контакт з харчовими продуктами (13%) [2]. 

Ринок посуду з пластику містить величезний потенціал – в Україні зростає 
чисельність закладів громадського харчування, точок швидкого приготування 
їжі, які вважаються ключовими каналами реалізації разового посуду. Тільки в 
Києві налічується більше 1,5 тис. ресторанів. Нарощування розміру ринку 
разового посуду щороку оцінюється в 10-15% [2]. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

Фармацевтична промисловість – важливий сектор економіки країни, який є 
показником її економічного і соціального розвитку. Нині фармацевтична 
промисловість є найрозвинутішим сектором хімічного комплексу України, яка 
привертає увагу інвесторів. Інноваційний розвиток вітчизняної фармацевтичної 
промисловості є одним з ключових напрямів модернізації економіки України, 
оскільки здоров’я нації – це важливий складник національної безпеки. Тенденції 
подальшого розвитку світового ринку фармацевтичної продукції розглянуто в 
роботах іноземних і вітчизняних науковців-практиків: А. І. Балашова, 
О. В. Доровського, А.О. Касич, М. Ленцена, М. Морана, К. Канемото, 
В. О. Щетко та ін. [1, 5] 

На даному етапі розвитку країни фармацевтична промисловість є однією з 
найперспективніших галузей економіки. Фармацевтичний ринок  на даний 
момент є могутнім промисловим сектором, що входить у п’ятірку найбільш 
прибуткових галузей світової економіки. Фармпромисловість, за класифікацією 
ОЕСР, належить до наукоємних галузей і, за даними Євростату, є лідером, у 
світі, серед високотехнологічних галузей за створенням валової доданої вартості 
на зайняту особу, при цьому близько 1/5 усіх витрат на НДДКР у світі припадає 
на фармацевтичне виробництво.  

Фармацевтичний ринок в Україні являється одиним з найбільш швидко 
зростаючих 15–20% на рік, і це другий показник серед країн СНД. Ринок ліків – 
є одиним з небагатьох в Україні, який динамічно розвивається. Наша країна 
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входить до числа найбільших виробників ліків у Східній Європі [2]. 
У групі провідних вітчизняних виробників лікарських засобів  знаходяться 

ЗАТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «Артеріум», ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ», ВАТ «Фармак». Кожен із цих гігантів фарміндустрії 
займає близько 10% ринку вітчизняних лікарських засобів. Далі йде група більш 
ніж з трьох десятків підприємств, продукція кожного з них займає від 1% до 
кількох відсотків ринку.[3] Галузь фармацевтичної промисловості є однією із 
провідних та таких, що швидко розвиваються. Український фармацевтичний 
ринок представлений як іноземними, так і вітчизняними виробниками. Рейтинг 
маркетуючих організацій за обсягом продажів усіх товарів «аптечного кошика» 
у грошовому вираженні очолюють три українські компанії: «Фармак», 
«Корпорація Артеріум» і фармацевтична фірма «Дарниця» 

Зі здобуттям країною незалежності розпочалося формування 
фармацевтичного ринку України. Історія його розвитку умовно ділиться 
аналітиками на 5 етапів: 

1. 1990 – 1995 роки.   Спостерігається гострий дефіцит лікарських засобів 
(ЛЗ) вітчизняного виробництва через  відсутність  державної підтримки   та 
можливості отримання кредитів, що призвело в середині 90-х рр. до витіснення 
вітчизняних виробників. 

2. 1995 – 1998 роки. Розпочалося поступове первинне насичення ринку, яке 
перервалось в результаті фінансової кризи 1998 р. 

3. 1998-2007 роки. Почалося поступове структурування та насичення ринку. 
4. Перед фінансово-економічним кризою 2008 р третій етап розвитку 

змінився четвертим. Етап характеризується підвищеням інтересу до українських 
фармацевтичних компаній з боку іноземних інвесторів. 

5. У 2015 р в Україні розпочалось  впровадження системи часткового 
державного відшкодування вартості лікарських засобів. 

Аналіз основних характеристик фармацевтичного ринку України дозволяє 
відзначити схожість його з ринками країн пострадянського простору. перш за 
все, це високі темпи зростання. Хоча в даний час український фармацевтичний 
ринок займає не більше 0,4 – 0,5% світового ринку, він демонструє позитивну 
динаміку і великий потенціал. 

 Україна відноситься до сегменту країн, що розвиваються з порівняно 
низьким рівнем доходів населення, а, отже, з низькою купівельною 
спроможністю, що підтверджує державна служба статистики.  Рівень 
споживання фармпродукції на одну людину  в Україні найнижчий в Європі і 
третій за величиною з країн СНД. Динаміка ринку лікарських препаратів 
безпосередньо залежить від особистого добробуту населення [2]. 

Одна з  найважливіших рис  українського фармринку, яка характерна для 
ринків пострадянського простору – це істотне переважання на внутрішньому 
ринку препаратів локального виробництва в натуральному вираженні (умовні 
упаковки), в той час як в вартісному вираженні переважають імпортні 
препарати. На початок 2017 року частка вітчизняних лікарських засобів склала 
65% в натуральному вираженні і 31% – у вартісному [1]. 
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Починаючи з 2016 р, на фармацевтичному ринку України спостерігаються 
позитивні тенденції, але найбільш висока частка українських препаратів в 
натуральному вираженні на внутрішньому ринку зафіксована в 2017 році і вона 
склала близько 65%. Спостерігається зростання частки локальної продукції, 
характерної  для ринків більшості країн саме пострадянського простору. Появі 
цієї тенденції сприяв кризовий період.  Незважаючи на позитивні зрушення на 
ринку, частка високовартісної сфери на фармринку України невелика, а саме до 
цієї сфери відноситься більшість інноваційних препаратів. Однак українських 
інноваційних препаратів на ринку немає, що безпосередньо пов'язано з високою 
вартістю досліджень та розробок [5]. 

В останнє десятиліття у світовій фармацевтичній галузі активно 
розвивається біотехнологічний сектор лікарських засобів, який  має ряд переваг 
перед традиційними низькомолекулярними препаратами. Однак розвиток 
даного сегменту в Україні є досить малим, про що свідчить її частка в світовому 
біотехнологічному виробництві, яка становить менше 0,1%. Сектор 
біофармацевтики в нашій країні налічує всього 167 препаратів вітчизняного 
виробництва. Частка вітчизняних біотехнологічних ЛЗ не перевищує 20% від 
загального обсягу внутрішнього ринку таких препаратів, понад 70% ринку 
займає імпорт [3]. 

В результаті дослідження, було виявлено, що  структура фармацевтичного 
ринку показує переважання традиційних препаратів і відсутність інноваційних, 
що являється  наслідком низького рівня інвестицій в цю галузь промисловості. 
Залучення необхідних інвестицій, а саме закордонних,  у фармацевтичну галузь 
країни могло б відбутися при створенні реальних преференцій в галузі охорони 
здоров'я. Проте ризики, які характерні для українського фармринку,  це зокрема, 
непередбачуваність регуляторних нововведень, неможливість прогнозувати 
динаміку курсу української валюти, створюють значні перешкоди для іноземних 
компаній, які бажають інвестувати в Україну.  
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗВО 

 
Функціонування вітчизняних ЗВО в умовах трансформації національної 

соціально-економічної системи, євроінтеграції та глобалізації характеризується 
посиленням дії загроз зовнішнього середовища, що значно ускладнює 
забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти. Зазначене обумовлює 
необхідність прийняття складних управлінських рішень щодо забезпечення 
економічної безпеки ЗВО із врахуванням її рівня та стану зовнішнього 
середовища, що вимагає обґрунтування стратегії економічної безпеки закладу 
вищої освіти. 

Окремі питання стратегічного управління економічною безпекою 
підприємств досліджувались у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, 
Гавриш О.А. та Черняк Г.М. у праці [1] запропонували підхід до розроблення 
стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства, який враховує її 
рівень. В даному дослідженні визначено також місце стратегії забезпечення 
економічної безпеки й ієрархію стратегій енергетичного підприємства; 
запропоновано стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних 
підприємств залежно від рівня економічної безпеки. Перевагами 
запропонованого у праці [1] підходу до розроблення стратегії є те, що він 
містить набір стратегій, а також чіткий алгоритм вибору оптимальної стратегії 
за результатами оцінювання рівня економічної безпеки. Алгоритм розробки 
стратегії економічної безпеки та модель її взаємодії із загальною стратегією 
підприємства наведено також у праці Захарова О.І. [2]. Перевагою даного 
підходу, на нашу думку, є те, що важливим завданням стратегічного управління 
науковцем визначено не тільки розробку відповідної стратегії економічної 
безпеки, але і її адаптацію до мінливої ситуації на ринку. Формування 
сприятливого безпекового середовища як стратегічний напрям розвитку 
підприємництва в Україні досліджено у праці [3] такими науковцями, як З. Юринець 
та Б. Байда. Питання стратегічного планування економічної безпеки підприємства 
розглянуто О.В. Арефʼєвою та Т.Б. Кузенко у праці [4]. Особливої уваги в контексті 
даного дослідження заслуговує підхід Шемаєвої Л.Г. [5], яка дослідила метод 
забезпечення економічної безпеки підприємства на основі його стратегічної 
взаємодії із субʼєктами зовнішнього середовища. Саме стратегічна взаємодія із 
стейкхолдерами, на нашу думку, може стати одним із основних напрямів 
забезпечення економічної безпеки ЗВО в сучасних умовах. В цілому, аналіз праць 
[1-5] дозволив зробити висновок про те, інструментарій стратегічного управління 
може бути використаний з метою забезпечення економічної безпеки субʼєкта 
господарювання за умови його адаптації відповідно до специфіки виду економічної 
діяльності підприємства, організації та, зокрема, ЗВО. 
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Питання стратегічного управління вищої освітою є досить дослідженими, 
основні аспекти забезпечення економічної безпеки вищої освіти на 
макроекономічному рівні знайшли відображення у нормативно-правових 
документах [6, 7] та науковій літературі [8, 9]. Крім того, на національному рівні 
сформовані відповідні стратегії та концепція. Аналіз джерел [6-9] дозволив 
зробити висновок, що основними стратегічними пріоритетами розвитку вищої 
освіти України є: розвиток конкурентних переваг вітчизняних ЗВО та, на цій 
основі, забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки 
національної системи вищої освіти України; приведення якості та змісту вищої 
освіти у відповідність до вимог європейського освітньо-наукового простору; 
забезпечення відповідності структурних перетворень у сфері вищої освіти 
сучасним тенденціям в економіці, освітньо-науковій та соціально-культурній 
сферах України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів; 
демократизація та реформування системи освіти у відповідності до кращих 
світових практик. 

Таким чином, досить дослідженими вітчизняними та зарубіжними 
науковцями є питання стратегічного управління економічною безпекою 
підприємств; розробленими на макроекономічному рівні є Концепція розвитку 
освіти України [10], Стратегія реформування вищої освіти [11] та Національна 
стратегія розвитку вищої освіти в Україні [7], досліджено систему державного 
регулювання економічної безпеки ЗВО України [8]. Водночас, в науковій 
літературі фактично відсутній підхід до обґрунтування стратегії економічної 
безпеки ЗВО. 

Основою для обґрунтування стратегії економічної безпеки закладу вищої 
освіти мають бути результати оцінювання її рівня. Відповідно до авторського 
підходу, стратегія має враховувати характер діяльності ЗВО щодо забезпечення 
економічної безпеки за трьома векторами: 

1. Вектор підвищення рівня економічного потенціалу закладу вищої освіти 
на основі застосування моделі оптимізації інвестицій в його розвиток. При 
цьому цілі інвестування за основними напрямами відрізняються в залежності від 
обраної стратегії управління економічною безпекою ЗВО. 

2. Вектор підвищення конкурентоспроможності закладу вищої освіти 
шляхом застосування теорії зацікавлених сторін, зокрема, налагодження 
взаємовідносин і партнерських звʼязків з іншими економічними субʼєктами. 

3. Вектор розвитку ЗВО, який передбачає виявлення станів розвитку, коли є 
доцільним збільшення частки ринку, тобто розширення діяльності, або освоєння 
нових сегментів ринку, тобто диверсифікація. 

Слід зазначити, що стратегія економічної безпеки ЗВО має бути інтегрована 
в загальну стратегію управління і спрямовуватися на досягнення цільових 
орієнтирів управління економічною безпекою, визначених на основі 
узагальнення інформації про конституційні права громадян щодо рівного 
доступу та якості вищої освіти, вимог закону України «Про вищу освіту», 
потреб суспільства та економічної системи держави, необхідності освітньої та 
наукової євроінтеграції із урахуванням науково-організаційних та соціальних 
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принципів управління економічною безпекою ЗВО. 
В цілому, система оцінювання є невідʼємною складовою системи управління 

економічною безпекою закладу вищої освіти, її визначальна роль 
обумовлюється необхідністю аналітичного забезпечення управлінських рішень 
при обґрунтуванні заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки 
ЗВО. З огляду на специфіку економічної безпеки ЗВО, ефективне управління 
нею вимагає, з одного боку, ідентифікації, оцінювання та прогнозування 
можливостей і загроз зовнішнього середовища з метою розробки системи 
заходів щодо використання можливостей і протидії загрозам, а, з іншого боку, 
здійснення оцінювання рівня економічної безпеки ЗВО, зокрема, рівня та 
ефективності використання економічного потенціалу та рівня 
конкурентоспроможності з метою виявлення напрямів вдосконалення діяльності 
закладу вищої освіти. 

В основу запропонованого підходу до обґрунтування стратегії економічної 
безпеки ЗВО покладено її забезпечення за трьома векторами, що дозволяє 
збалансувати рівні економічного потенціалу, конкурентоспроможності та 
диверсифікації діяльності закладу вищої освіти. Даний підхід передбачає 
врахування результатів оцінювання рівня економічної безпеки ЗВО за 
складовими та стану зовнішнього середовища, що забезпечує наукову 
обґрунтованість підходу та оптимальність обраної на його основі стратегії. 
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В сучасних умовах конкурентоспроможність набуває великого значення з 
огляду на її провідну роль при забезпеченні сталого розвитку організацій [1]. 
Поняття конкурентоспроможності широко використовується в різних сферах 
через необхідність позиціонування організацій відносно конкурентів, а також 
визначення заходів щодо управління конкурентоспроможністю в напрямку її 
підвищення, що обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

 Конкурентоспроможність організації – це її здатність до діалектичного 
розвитку при використанні універсальних принципів управління за умов 
регламентації елементів системи менеджменту в нормативних актах, 
нагромадження та використання виробничого потенціалу певної спрямованості 
(матеріально-технічної, трудової, фінансової, інформаційної) з метою 
досягнення певної позиції на ринку, яка може бути виражена узагальнюючим 
показником в конкретній ситуації [2].  

Поняття конкурентоспроможності містить великий комплекс економічних 
характеристик, які визначають положення фірми на ринку, а саме 
характеристики товару та інші чинники, які формують економічні умови 
виробництва та збуту товару організації [3]. Важливою умовою забезпечення 
стабільної конкурентоспроможності організації є формування ефективної 
системи менеджменту. Ключове значення при управлінні 
конкурентоспроможністю мають дослідження й прогнозування ринку, система 
просування та збуту товару, ціноутворення, обслуговування споживача.  

Дослідження ринку дає можливість виявити незадоволені потреби 
споживачів. Під час проведення досліджень необхідно дослідити: місткість 
ринку та можливість його сегментування, кон’юнктуру товарного ринку, попит і 
прогнозування збуту, конкурентів на макро- та мікрорівні, поведінку 

                                                
* Науковий керівник – Цимбаленко Н.В., доцент кафедри менеджменту, 
Київський національний університет технологій та дизайну. 
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споживачів. Прогнозування ринку передбачає застосування методів економіко-
математичного, статистичного, імітаційного моделювання для отримання 
прогнозів зміни його кон’юнктури. 

Система просування та збуту продукції організації, в свою чергу, повинна 
розглядатися в двох аспектах: в контексті побудови ефективної системи 
розподілу та формування каналів збуту, а також в контексті організації 
фізичного переміщення товарів, їх транспортування і складування.  

 Ціноутворення, засноване на результатах маркетингових досліджень, є 
важливим чинником ринкового успіху організації і передбачає прийняття 
великої кількості стратегічних і тактичних рішень, пов’язаних із встановленням 
цін на товари.  

Важливість системи комунікацій організації при забезпеченні її 
конкурентоспроможності проявляється у спрямованні на інформування, 
переконання, нагадування споживачам про продукцію, підтримку її збуту, а 
також створення позитивного іміджу організації. Формування комунікаційної 
політики організації передбачає визначення цільової аудиторії, обсягу 
рекламного бюджету, вибір оптимальних засобів розповсюдження реклами, 
створенням ефективних текстів рекламних звернень, вибір оптимальних методів 
стимулювання збуту, використанням засобів комерційної пропаганди.  

Крім того, в системі забезпечення конкурентоспроможності організації, 
велику роль відіграє також сервісне обслуговування споживача, яке допомагає 
формувати коло постійних покупців продукції, перетворюючи їх, завдяки 
підвищенню сервісу та якості використання товару виробника, на прихильників 
певної товарної марки.  

Важливим аспектом управління конкурентоспроможністю організації є 
також оцінювання її рівня, основними методами якого є:  

1) Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції, полягає в тому, 
що найбільш конкурентоспроможними є організації з найефективнішою 
системою менеджменту, що проявляється в результативності діяльності кожної 
служби (підрозділу) та раціональності використання ресурсів організації. В 
основі методу лежить оцінка п’яти групових показників або критеріїв 
конкурентоспроможності, а саме: ефективність виробничої діяльності, 
платоспроможність, фінансова стійкість, прибутковість та 
конкурентоспроможність продукції [4]. 

2) Методи оцінювання конкурентоспроможності організації на основі 
показників якості (конкурентоспроможності) продукції, що випускається. Такі 
методи передбачають оцінювання споживчих та економічних параметрів 
продукції, виявлення співвідношення між ними [5]. 

3) Методи, засновані на теорії конкурентних переваг. В даному випадку 
показником конкурентоспроможності організації є частка ринку, яка їй 
належить [6]. Для визначення частки ринку необхідна достовірна та повна 
інформація, яку часто на ринках товарів розвинутих країн отримують через 
дилерів і товариства споживачів. 

Кожна з груп методів оцінювання конкурентоспроможності організації має 
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певні переваги і обмеження використання. В першу чергу, це пов’язано з 
обсягом та можливістю систематизації інформаційної бази дослідження та 
оцінювання, яка у подальшому може стати основою для створення 
інформаційної системи організації. Систематичний моніторинг ринку, а також 
маркетингова розвідка і результати маркетингових досліджень дозволяють 
постійно оновлювати дані в маркетинговій інформаційній системі і нарощувати 
«знання конкурентного ринку».  

Слід особливо підкреслити, що важливим чинником 
конкурентоспроможності організації є також конкурентоспроможність її 
персоналу, оскільки рівень кваліфікації кадрів, їх плинність, досвід та стаж 
роботи, рівень корпоративної культури характеризують можливості 
співробітників ефективно виконувати свою роботу та, зокрема, аналітичні 
процедури щодо управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Основними критеріями конкурентоспроможності організації є [7]: 
− адаптивність, володіння основними методами і знання специфіки 

діяльності організації;  
− критичність мислення, креативність, відповідальність, вміння вчитися, 

планувати та організовувати власну діяльність;  
− комунікабельність, вміння вирішувати конфлікти; 
− інформаційна грамотність; 
− здатність використовувати міждисциплінарний підхід при вирішенні 

складних аналітичних завдань. 
В цілому, управління конкурентоспроможністю організації є складним 

комплексним завданням, вирішення якого передбачає, перш за все, формування 
колективу адаптивних, компетентних, ініціативних, відповідальних і 
комунікабельних працівників, здатних здійснювати повний комплекс 
досліджень, формувати інформаційну систему організації, проводити оцінку її 
конкурентоспроможності з метою постійної адаптації діяльності до змін 
конкурентного середовища.  
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На прикладі найвідоміший компаній світу розглянемо ефективну 

функціональну структуру організації. Так, наприклад, компанія NIKE займає 
одне з лідируючих місць на українському ринку і продовжує популяризувати 
активний спосіб життя, випускати лінію аксесуарів, призначених для занять 
спортом. 

Організаційна структура компанії є функціональною і має такі відділи: 
зборів акціонерів, рада директорів, виконавчий директор, департамент фінансів, 
департамент виробництва, департамент маркетингу, департамент персоналу, 
департамент планування. Переваги даної структури: стимулювання ділової і 
професійної спеціалізації, зменшення дублювання зусиль і споживання 
матеріальних ресурсів, поліпшення координації у функціональних областях. 
Але негативним моментом є те, що у великій організації при подібній структурі 
ланцюг працівників від керівника до виконавця стає занадто довгим, що 
ускладнює комунікацію. Тому подібну структуру доцільно використовувати в 
організаціях:що випускають відносно обмежену номенклатуру продукції; 
діючих в стабільних зовнішніх умовах; функціонуючих в умовах вирішення 
стандартних управлінських проблем [1]. 

За моделлю Діла і Кеннеді (рис. 1), що визначає тип організаційної культури 
компанії, відноситься до типу «добре потрудився – добре відпочив». 
Характеризується високою активністю, хоча компанія намагається не йти на 
ризик, її успіх вимірюється наполегливістю. На даний момент становище 
компанії стійке, вона продовжує рости і завойовувати нові сегменти ринку [2]. 

У компанії менеджер делегує повноваження, пропонує і перевіряє роботу. 
Менеджер в даній компанії довіряє своїм підлеглим і передає їм частину 
завдань, варіант вирішення певної проблеми вибирається з пропозицій 
співробітників і менеджера, але завжди керівник перевіряє своїх підлеглих, щоб 
не допустити помилок або відхилень. 
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Рис. 1. Модель Діла и Кеннеді [2] 

 
Менеджер згідно своєї ролі зазвичай знаходиться в центрі будь-якого 

конфлікту в організації і покликаний вирішувати її всіма доступними засобами. 
У компанії Nike зазвичай використовуються наступні стратегії управління 
конфліктами [3]: 

– стримування або ослаблення. Конфлік твирішується швидко шляхом 
встановлення згоди щодо правомірності обох точок зору; 

– розв'язування конфлікту. Це довгострокова стратегія орієнтована на пошук 
вирішення конфліктів і створення умов, при якому стає менш імовірним 
виникнення деструктивного конфлікту. 

Отже, зважаючи на те, яких масштабних успіхів досягла компанія Nike, 
українським підприємствам не завадить перейняти деякий досвід ефективного 
введення бізнесу у компанії, котрий логотип є впізнаваний по всьому світу. 

Наприклад, з точки зору внутрішньої організації фірми, важливо надати 
працівникам можливість розвиватися всередині компанії, показувати їм 
перспективи кар’єрного зростання. Для утримання працівників необхідно 
знайти баланс між рівнем зарплат і нематеріальною мотивацією. Слід 
враховувати ринковий рівень зарплат і поточну інфляцію В умовах кадрового 
дефіциту потрібно вибудовувати ефективні внутрішні процеси, корпоративну 
структуру. Крім того, щоб бути успішними в сучасному світі, керівникам 
важливо відстежувати глобальні тренди, а не фокусуватися на локальних 
операційних проблемах. Ігнорування світових трендів призводить до того, що 
бізнес не відчуває «глибини» ризику, який може нести глобальний ринок, а саме 
ризику кардинальної трансформації галузі, в якій працює бізнес. 
 
Список використаних джерел: 
1. Офіційний сайт компанії Nike. URL: https://www.nike.com/ru/ 
2. Nike. Вікіпедія. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Nike 
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ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Термін «зелена економіка» було вперше використано у звіті Уряду Великої 
Британії «Концепція зеленої економіки» (1989 р.) в рамках вирішення питань 
сталого розвитку. Згодом у зв’язку з світовою економічною кризою 2008 року 
Програма ООН з довкілля оголосила перехід до так званої «зеленої економіки», 
яка мала на меті сприяти відновленню світової економіки, а саме зменшенню 
рівня безробіття, прискоренню боротьби зі зміною клімату, занепаду довкілля та 
скороченню бідності у світі. 

Варто наголосити, що основними завданнями екологізації економіки є 
скорочення екологічних ризиків та дефіциту природних ресурсів, зміцнення 
економічного прогресу, підвищення добробуту людини і зміцнення соціальної 
справедливості. Для досягнення цих завдань необхідно затратити багато 
матеріальних ресурсів та часу. 

Слід зазначити, що проблемі зеленої економіки нині надається виняткового 
значення як в науковій сфері, так і в суспільстві, оскільки за декілька останніх 
років світ зазнав кліматичної та фінансової криз. Це пов’язано насамперед з 
занепадом світової екосистеми. Зокрема на сучасному етапі рівень викидів 
вуглецевого газу досяг 40%, існує дефіцит водних ресурсів, мільярд людей 
голодує тоді, як така ж кількість страждає від надмірного харчування та 
супутніх захворювань. Вражає також той факт, що кожна четверта людина в 
країнах, що розвиваються, живе за межею бідності, а два мільярда населення 
планети живуть менш ніж на два долари в день. 

Вражаючим фактом є те, що зелена економіка на сьогодні вартує стільки ж, 
скільки сектор викопного палива, і забезпечує більш безпечні інвестиційні 
можливості, згідно з повідомленням, опублікованим FTSE Russell, 
постачальником біржових індексів та пов'язаних з ними даних. 

Згідно із звітом ООН під назвою «Інвестування в зелену економіку: розбиття 
загальних міфів» [3], зелена економіка спрямована на досягнення сталого 
розвитку без погіршення стану навколишнього середовища, а також бути 
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ефективною, чистою, круговою, спільною та низьковуглецевою. Таким чином 
він підсумовує, що зелена економіка має вирішальне значення для досягнення 
цілей Паризької угоди щодо зміни клімату. 

У звіті зазначено, що зелена економіка становить 6% світового фондового 
ринку, або близько 4 трлн. дол. США, що відбулося за рахунок зростання 
інвестицій у «чисту» енергетику, у реалізацію програм енергоефективності, у 
технології захисту довкілля.  Так до 2030 року зелена економіка могла б 
збільшитися до 10% від світової ринкової вартості, за умови збільшення зелених 
інвестицій приблизно до 90 трлн. дол. 

Суб’єктів зеленої економіки поділяють за розмірами компаній, секторами 
економіки, галузями і країнами. Сьогодні великі компанії представляють дві 
третини зеленої ринкової капіталізації, а серед країн, де найбільша увага 
приділяється зеленій економіці виділяють США, Японію, розвинуті країни 
Європи та Китай.  Сьогодні, близько 3 000 компаній, зареєстрованих у світі, 
працюють в зеленій економіці. 

Необхідно зауважити, що Програма ООН з довкілля наголошує на таких 
напрямках інвестування як енергоефективність будівництва, сталий розвиток 
транспорту, сільського господарства, у тому числі органічного виробництва, 
перехід до відновлюваних джерел енергії, зокрема таких альтернативних джерел 
як енергія вітру, сонця, геотермальна та біомаса; забезпечення збереження 
екологічної інфраструктури планети, у тому числі прісних вод, лісів, ґрунтів і 
коралових рифів.  

Перехід до зеленої економіки – процес багатогранний. Його можна 
розглядати як шлях до сталого розвитку, який передбачає взаємодію таких 
факторів, як охорона навколишнього середовища, економічний та соціальний 
розвиток. Як і в сталому розвитку, цілі зеленої економіки охоплюють певні 
аспекти державної політики як на макро-, так і на мікрорівні, а також 
регулювання господарської діяльності та соціальної поведінки. Ефективність 
використання ресурсів є  основним фактором забезпечення розвитку 
безперервного споживання та виробництва. 

Оцінка переходу до зеленої економіки відбувається згідно з  наступними 
показниками, які умовно поділені на групи економічних, екологічних та 
сукупних показників прогресу та благополуччя. До групи економічних 
показників належать: частка інвестицій або виробництва та зайнятості в 
секторах, які відповідають «сталим» стандартам як, наприклад, «зелений» ВВП. 
До екологічних відносяться: ефективність використання ресурсів, інтенсивність 
забруднення на галузевому чи світовому рівнях, наприклад, використання 
енергії (відносно ВВП) або використання води (відносно ВВП).  

ООН та інші міжнародні організації, що підтримують ініціативу переходу до 
зеленої економіки, пропонують інвестувати до 2% світового ВВП (що складає 
близько 1,3 трильйона дол. на рік) в екологізацію економіки. Сьогодні 
практично таку ж суму виділяють на субсидії, які часто сприяють 
нераціональному використанню ресурсів в наступних секторах: видобуток 
палива, сільське господарство, рибальство тощо. 
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Говорячи про основні напрями інвестування, слід наголосити, що інвестиції 
насамперед повинні бути спрямовані в аграрну сферу, адже жоден інший сектор 
економіки не концентрує в собі таку кількість аспектів зеленої економіки. 
Аграрний сектор є головним джерелом доходів для більшої частини населення 
світу, забезпечує людей продовольством і займає близько 40% території. Нині 
сектор екологічно-чистого сільськогосподарського виробництва страждає від 
багатьох невідповідностей, включаючи непродуктивні субсидії, протекціонізм в 
торгівлі, зловживання шкідливими хімікатами, застарілі методи ведення 
сільського господарства. 

Отже, екологізація агропромислового сектору дозволила б підвищити 
ефективність використання ресурсів та забезпечила б становлення сталого 
споживання.  

Ще одним перспективним напрямом інвестування є водоочищення, 
водоспоживання та водопостачання. Нині близько 70-80% глобальних постачань 
прісної води іде на землеробство, половина з якою втрачається при верхньому 
зрошуванні ґрунтів.  У цьому випадку варто змінювати систему управління 
водними ресурсами, оскільки в багатьох країнах ця система є неефективною. У 
зв’язку з цим необхідно впроваджувати заходи, які забезпечать економію такого 
дефіцитного ресурсу, як вода, та зменшать її забруднення. 

Досить поширеним є також напрямок інвестування в регулювання викидів 
хімічних речовин і циклічність використання відходів. Застарілі технології, що 
застосовуються в цій сфері, створюють небезпеку для людини і довкілля. 
Наприклад, вплив пестицидів викликає серйозні ризики, які згодом можуть 
призвести до отруєння та навіть смерті. Щороку 3 мільйони випадків отруєння 
пестицидами призводять до 220 000 летальних результатів з усього світу. 

Також важливою сферою інвестування в зелену економіку є екологічно 
чистий транспорт. У зв’язку з підвищення викидів парникових газів і 
прогнозованим зростанням таких викидів на 80% до 2030 року порівняно з 2002 
року, фінансування необхідно спрямовувати на розробку екологічного підходу 
до питань транспортного планування. Пріоритет в цьому випадку варто 
надавати видам транспорту з низьким рівнем викидів вуглецю, а також 
ефективним з точки зору витрат. 

Нещодавно у світі спостерігалась енергетична криза, що загострила питання 
інвестування  в екологічно чисту енергетику. Це зокрема стосується енергії 
сонця, вітру, геотермальних та паливних ресурсів. Такі розвинені країни, як 
Німеччина, США, Великобританія, Китай вкладають все більше коштів в 
проекти, пов’язані з відновлювальними джерелами енергії, зокрема в вітряні 
електростанції та сонячні енергетичні установки. 

Сфера «зеленого інвестування», також. повинна бути спрямована і на 
підвищення енергетичної ефективності будівництва споруд. На будівлі нині 
припадає близько 30% усього енергоспоживання, виділення парникових газів і 
утворення відходів. Якщо застосовувати сучасні технології будівництва, то 
можна скоротити енергоспоживання на 80%. На мій погляд, у недалекому 
майбутньому ця сфера може надати багато нових робочих місць та забезпечити 
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ефективне використання енергетичних ресурсів, не зменшуючи при цьому 
рівень ефективності житлового будівництва. 

Тому, роблячи підсумок наведеного вище, варто зазначити, що незважаючи 
на спосіб, який використовуватимуть країни при переході до «зеленої 
економіки», такий процеc при його послідовному та безперервному здійснення 
неодмінно принесе тільки вигоду. Таким чином, стратегічні завдання зеленої 
економіки визначені в Програмі ООН з довкілля актуальні для всього світового 
співтовариства. Натомість система механізмів та засобів виконання стратегічних 
завдань зеленої економіки передбачає збалансоване використання дефіцитних 
ресурсів, збереження довкілля та формування системи контролю окресленого 
процесу. 
 
Список використаних джерел: 
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Секція V. Трудові ресурси як фактор росту 
економічного потенціалу та конкуренто-
спроможності господарюючих суб’єктів 
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доцент кафедри туризму і готельного господарства, 

Харківський національний університет міського господарства  
імені О.М. Бекетова 

 
ГОТОВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ З ІНКЛЮЗІЄЮ 

 
Інклюзивний туризм (туризм, доступний для всіх), за визначенням ЮНВТО, 

є формою туризму, яка передбачає процес співробітництва між різними його 
учасниками, що дозволяє людям з особливими потребами, які мають потребу в 
доступності (включаючи мобільну, візуальну, слухову та когнітивну складові), 
функціонувати незалежно, на рівних умовах з іншими членами суспільства, з 
почуттям власної гідності, шляхом надання туристичних продуктів, послуг і 
середовища [1].  

Інклюзивний туризм забезпечує дотримання прав і свобод людини, 
передбачає доступність туристичних об’єктів і установ для всіх категорій 
споживачів, зокрема щодо пристосування та адаптації інфраструктури для 
людей з обмеженими фізичними можливостями [2]. Поряд із забезпеченням у 
засобі розміщення умов щодо безперешкодного пересування, вкрай важливим є 
створення комфортної психологічної атмосфери. 

У сучасному суспільстві відбувається еволюція відношення до інвалідів, 
змінюється й філософія їх соціального захисту, але поки що люди, обділені 
здоров’ям, не відчувають себе на рівних зі всіма іншими. Не завжди й 
працівники готелю вміють створити невимушену атмосферу при обслуговуванні 
цієї категорії гостей. Непідготовлені працівники стикаються із великою 
кількістю складнощів при взаємодії з інклюзивними клієнтами. 

У готелі мають бути розроблені інструкції щодо правил поведінки при 
наданні послуг особам з обмеженими можливостями.   

Персонал має:  
– розуміти сутність доступного середовища для інвалідів, знати категорії 

цих осіб та їх основні потреби;   
– розуміти основні бар’єри оточуючого середовища (архітектурні, 

інформаційні, ситуаційні тощо) для кожної категорії з метою своєчасного та 
якісного їх усунення;  

– знати загальні правила етикету при спілкуванні з інвалідами; 
– бути обізнаним про перелік послуг, що надаються цим особам, про 

організації, послугами яких можуть скористатися інклюзивні клієнти, про 
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інфраструктуру у місті тощо; 
– бути поінформований про спеціальне обладнання та пристосування для 

інвалідів, що є в розпорядженні готелю; 
– знати порядок евакуації громадян з інклюзією в екстрених випадках і 

надзвичайних ситуаціях; 
– знати особливості зустрічі, проявів ставлення, звернення до людини з 

різними вадами, надання допомоги, розташування для бесіди тощо.  
У посадові інструкції адміністратора, покоївки, швейцара та інших 

контактних груп персоналу доцільно включити інформацію про допомогу 
інклюзивним споживачам. 

Створення у готелі безбар’єрного середовища та якісне обслуговування 
гостей з інклюзією може забезпечити збільшення продажів, доходу від 
основних, додаткових послуг, від тривалості перебування; підвищення 
лояльності клієнтів; зростання попиту у низький сезон; конкурентні переваги у 
порівнянні з засобами розміщення, які не розвивають цей напрямок; підвищення 
іміджу та репутації готельного підприємства. 
 
Список використаних джерел: 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ 
 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом  відкриває як 
широкі можливості для сільськогосподарських підприємств так і необхідність 
усвідомлення їх керівниками важливості існуючих глобальних проблем та 
акцентування уваги на пріоритетному формуванні засад раціонального 
використання обмеженого природного потенціалу шляхом впровадження в 
управлінську практику сучасних технологій менеджменту персоналу. 



27 грудня 2019 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Управління розвитком підприємств  

в умовах динамічної ринкової кон'юнктури» 
 

291 

Сільськогосподарське підприємство, яке прагне потрапити на ринок ЄС, має 
розуміти загальні та специфічні механізми його формування, а саме: 
відповідність товарів санітарним та фітосанітарним вимогам, ринковим 
стандартам, які діють в ЄС;  відповідність виробництв технічним та екологічним 
вимогам, що діють або визнаються країнами ЄС; обізнаність щодо імпортних 
обмежень доступу до ринку ЄС [1]. 

Ці та інші завдання неможливо вирішити без високопрофесійних та 
кваліфікованих працівників. Тому для сільськогосподарського підприємства є 
вкрай важливим формування ефективної системи управління персоналом в 
умовах виходу на європейський ринок. 

Ефективність управління персоналом відображується показниками, які 
характеризуютьз одного боку, ефективність трудової діяльності працівників, а з 
іншого – ефективність виконання окремих кадрових функцій та процесів. 
Автори поділяють наукові погляди Гавкалової Н.Л. [2, с. 105–109] та вважають, 
що управління персоналом впливає на загальну ефективність діяльності 
підприємства, а визначення показників є надзвичайно важливою складовою 
аналізу системи ефективності діяльності підприємства.  

Емпіричні дослідження здійснено за матеріалами Приватного 
сільськогосподарського підприємства «Слобожанщина Агро», яке діє на 
території Сумської області. 

Узагальнюючи аналіз основних економічних показників фінансово 
господарської діяльності ПСП «Слобожанщина Агро» (табл. 1.) можна зробити 
висновок, що в 2018 р. в порівнянні з 2016 р. чистий дохід від реалізації 
продукції зріс лише на 87824 тис. грн, тобто на 16,5%, це пояснюється тим, що в 
2018 році майже вся продукція залишилася нереалізованою, виключенням стало 
насіння соняшнику урожаю 2018 року, що повністю реалізоване ПАТ «МХП». 
Собівартість реалізованої продукції підвищилася більш швидкими темпами – на 
28,7%, або на 85203 тис. грн. Це все стало причиною незначного збільшення 
валового прибутку – на 2621 тис. грн, тобто лише на 1,1% та скорочення 
чистого прибутку майже на 34 млн. грн, або на 20,4% в порівнянні з 2016 роком. 

З метою покращення основних економічних показників діяльності необхідно 
в першу чергу працювати над своєчасним збиранням врожаю, так як 
несвоєчасність приводить до колосальних збитків як за рахунок втрат урожаю 
та зниження його якості, так і за рахунок додаткових затрат на його доробку та 
зберігання. 

Крім того необхідно збільшувати обсяг виробництва і реалізації більш 
рентабельної продукції, знижувати собівартість продукції за рахунок 
економного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 
зведення до мінімуму втрат від псування продукції, її зберігання та 
транспортування, а також розширення ринків збуту продукції з метою 
позитивної зміни рівня цін та збільшення обсягів реалізації продукції. 
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Таблиця 1 
Динаміка основних економічних показників розвитку  

ПСП «Слобожанщина Агро» 

Показники 

Роки Відхилення 2018р. 
від 2016р., ± 

2016 2017 2018 
абсолют
-не, тис. 
грн. 

віднос-
не, % 

Чистий дохід від 
реалізації продукції, тис. 
грн. 

531332 639923 619156 87824 116,5 

- на 1 середньооблікового 
працівника, тис. грн. 1629,85 1887,68 1916,89 287,04 117,6 

Собівартість, тис. грн. 297355 393667 382558 85203 128,7 
Валовий прибуток (+), 
збиток (-), тис. грн. 233977 246256 236598 2621 101,1 

- на 1 середньооблікового 
працівника, тис. грн. 717,72 726,42 732,50 14,78 102,1 

Чистий прибуток (+), 
збиток (-),тис. грн. 174885 11677 140891 -33994 80,6 

- на 1 середньооблікового  
працівника, тис. грн.. 536,46 34,45 436,20 -100,26 81,3 

Рівень рентабельності, % 58,81 2,97 36,83 -21,98 62,6 
Джерело: розраховано за даними ПСП «Слобожанщина Агро». 

 
Вагомим показником ефективності розвитку сільськогосподарського 

виробництва є зростання показників продуктивності праці. Важливо 
підкреслити, що підвищення продуктивності праці впливає на ряд інших 
економічних показників, зокрема обсяг виробництва, собівартість, оплату праці, 
рентабельність тощо, і залежить від комплексу факторів мотивації праці під 
впливом яких формується її рівень.  

Розрахуємо і проаналізуємо показники продуктивності праці в 
ПСП «Слобожанщина Агро» за останні три роки. За результатами проведеного 
дослідження (табл. 2.) встановлено, що, на підприємстві за досліджуваний 
період намітилася тенденція до підвищення продуктивності праці, а саме: 
середньорічної на 1324,6 тис. грн, або майже вдвічі на 1 працівника, в т . ч. на 
1818,9 тис. грн., або вдвічі на одного працівника, зайнятого в с-г виробництві, 
середньоденної – на 6733,7 грн/люд.-день та середньогодинної – на 841,7 
грн/люд.-год. Це позитивно характеризує виробничу діяльність підприємства. 
Однак слід відмітити, що підприємство має ряд невикористаних резервів щодо 
подальшого росту продуктивності праці, серед яких: підвищення матеріальної 
зацікавленості працівників, ріст рівня механізації, поліпшення умов праці, 
кращий рівень організації робочих місць.  

Вважаємо, що високого рівня продуктивності праці ПСП «Слобожанщина 
Агро» та в більшості сільськогосподарських підприємств можна досягти за 
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допомогою підвищення кваліфікації та підготовки персоналу. Доцільним є 
підбір персоналу, який володіє знаннями та навичками роботи на європейському 
ринку, включаючи особливості впровадження гармонізованих санітарних та 
фітосанітарних заходів. Необхідно переглянути систему мотивації персоналу, 
що забезпечить формування сучасної структури менеджменту на підприємстві. 

Таблиця 2 
Показники продуктивності праці працівників ПСП «Слобожанщина Агро» 

Показник 
Роки Відхилення 2018 

р. від 2016р., ± 

2016 2017 2018 абсолю
-тне 

віднос
-не, % 

Валова продукція, тис. 
грн. 437263 687573 861078 423815 196,9 

Чисельність працівників, 
осіб 326 339 323 -3 99,1 

з них працівники зайняті в 
с-г виробництві 241 239 237 -4 98,3 

Кількість відпрацьованих 
працівниками: 
- людино-днів 

75203 71625 68622 -6581 91,2 

- людино-годин 601625 572997 548977 -52648 91,2 
Тривалість робочого дня, 
год. 8 8 8 0 100,0 

Середня кількість годин, 
відпрацьованих одним 
працівником  

1845,5 1690,3 1699,6 -145,9 92,1 

Середня продуктивність 
праці одного працівника, 
тис. грн. 

1341,3 2028,2 2665,9 1324,6 198,8 

в т. ч. одного працівника, 
зайнятого в с-г 
виробництві, тис. грн. 

1814,4 2876,9 3633,2 1818,9 200,2 

Середня продуктивність 
праці одного працівника, 
грн./люд-день 

5814,4 9599,7 12548,1 6733,7 215,8 

Середня продуктивність 
праці одного працівника, 
грн./ люд-год 

726,8 1200,0 1568,5 841,7 215,8 

Джерело: розраховано за даними ПСП «Слобожанщина Агро». 
 
Таким чином, інтеграція України у європейський простір передбачає 

інноваційне управління персоналом тобто зорієнтоване на 
висококваліфікований вмотивований персонал, наділений творчими 
здібностями. 
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РОЗВИТОК НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Нестандартні форми зайнятості є оберненим терміном для різних механізмів 

зайнятості, які відхиляються від стандартної зайнятості. Вони включають 
тимчасову роботу, роботу за сумісництвом і за викликом, тимчасову роботу 
через агентства та інші багатосторонні трудові відносини, а також замасковану 
роботу і всі види самостійної зайнятості населення. 

Нестандартна зайнятість, визначена Міжнародною організацією праці 
(МОП), включає в себе чотири різних типи зайнятих найманих працівників, які 
відхиляються від стандартних трудових відносин. До них відносяться тимчасова 
зайнятість (випадкова робота і термінові контракти); робота на неповний 
робочий день і організація роботи за викликом; тристоронні трудові відносини 
(тимчасова робота агентства та інші форми брокерської діяльності або розсилки 
робочої сили) і замасковані трудові або залежні відносини для самостійної 
роботи (де працівники юридично класифікуються як самозайняті, а хтось інший 
керує їхньою роботою) [1]. 

Розвиток нестандартних форм зайнятості пов’язують із реакцією окремих 
груп населення на кризові процеси, трансформації в соціальній, економічній, 
політичній сферах України, що спонукають працездатне населення до пошуку 
альтернативнихджерел доходу, а підприємців – до необхідності оптимізації 
чисельності персоналу підприємств. У той же час загальносвітові тенденції 
розвитку нестандартних форм зайнятості є ознакою переходу від примусової 
праці, яка була характерна для індустріального суспільства, до вільної трудової 
діяльності.  

Збільшення обсягів нестандартних форм зайнятості в розвинених країнах в 
останні десятиліття пов’язане із масштабними процесами, серед яких, у першу 
чергу, слід назвати посилення конкуренції, за якої підприємства змушені 
шукати нові способи скорочення витрат, у тому числі шляхом застосування 
більш гнучких форм трудових відносин; по-друге, зростання безробіття; по-
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третє, поява нових технологій; по-четверте, зміна поглядів на людські ресурси 
та мотивацію їх праці.  

На відміну від країн Західної Європи та США, в Україні практично немає 
суто лізингових компаній, які пропонують у лізинг фахівців із числа своїх 
штатних співробітників. На практиці, звичайно, є ситуації, коли та чи інша 
організація дійсно передає своїх штатних фахівців партнерським компаніям для 
виконання тимчасових робіт. З практики рекрутингових агентств, які натепер в 
Україні виконують функції лізингових компаній, видно, що найбільшим 
попитом на ринку лізингу персоналу користуються фахівці у сфері організації 
продажів, технічний персонал, а також офісні працівники [2]. 

В Україні до факторів поширення нестандартних форм зайнятості можна 
також віднести прагнення роботодавців уникати витрат, пов’язаних із 
трудовими відносинами, а також збільшення серед економічно активного 
населення представників таких демографічних груп, які частіше за інших 
віддають перевагу гнучким режимам праці.Можливості та загрозирозвитку 
нестандартних форм зайнятості для суб’єктів соціально-трудових відносин 
узагальнено представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Можливості та загрози розвитку нестандартних форм зайнятості  

для суб’єктів соціально-трудових відносин 
Суб’єкти 
соціально-
трудових 
відносин 

Переваги Недоліки 

працівник можливості гнучкої 
зайнятості (дозволяє 
поєднувати особисте життя 
або навчання з роботою, є 
містком до постійної повної 
зайнятості у підвищенні 
рівня кваліфікації), рішення 
у разі безробіття  

позбавлення соціальної 
захищеності у випадках 
відсутності юридичного 
оформлення зайнятості, 
нестабільність отримання 
оплати праці 

роботодавець  альтернатива утриманню 
штатної чисельності 
працівників, можливості 
зниження оподаткування 

незалежність працівників від 
адміністративного впливу 

держава часткове вирішення 
проблеми безробіття 

ймовірність поширення 
тіньової зайнятості в 
умовахневідповідності 
швидкості розвитку державних 
інститутів реальним 
економічним змінам 

Джерело: складено авторами. 
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Широке поширення гнучких видів зайнятості створює ефект амортизації для 
безробіття, виявляється у створенні додаткових робочих місць, дасть 
можливістьсуб’єктам господарювання маневрувати трудовими ресурсами в 
періоди змін кон’юнктури ринку праці, а працівникам − можливість більш 
гнучкого використання часу. Крім того, добровільна неповна зайнятість є 
джерелом додаткових трудових доходів та психологічним фактором залучення 
індивіда до суспільного життя. Водночас гнучкі види зайнятості не 
забезпечують працівникам тих соціальних гарантій, які надає робота повний 
робочий час на постійній основі, тобто стандартна зайнятість. 

Як зазначають Шефер М. та Гетьман О. [3], у майбутньому очікуються 
подальші соціальні інновації у сфері працевлаштування: 

– державно-приватні партнерства для створення робочих місць; 
– інноваційні форми гнучкості роботи у поєднанні з соціальними 

технологіями спостереження, реєстрації і контролю за умовами праці та 
безпекою;  

– поширення аутсорсингу, аутстаффінгу та лізингу персоналу; 
– модернізація соціального діалогу; 
– розширення напрямів та вдосконалення інструментів активної політики 

зайнятості, таких, як: 
а) комплексна програма професійної орієнтації; 
б) інноваційна технологія транзиту молоді на ринок праці; 
в) сприяння соціальній та професійній реабілітації безробітних; 
г) програми активного залучення економічно неактивного населення; 
д) ваучерні технології в професійному навчанні; 
е) стимулювання професійної та територіальної мобільності; 
ж) модернізація створення інноваційних робочих місць, тобто 

телекомунікацій на основі онлайн-комунікацій, домашня робота та співпраця. 
Підтримуємо ідеї дослідників щодо необхідності державної підтримки 

підвищення якості нестандартних робочих місць [4], законодавчого визнання 
окремих видів нестандартної зайнятості (запозиченої праці) [5], розробки на 
рівні підприємств спеціальних програм розвитку нестандартних форм 
зайнятості [6]. 

Вважаємо, що дії держави, спрямовані на детінізацію трудових відносин та 
унормування нестандартних форм зайнятості в Україні,не повинні зашкодити 
реалізації інтересів працівників і роботодавців та мають здійснюватися на 
принципах соціального партнерства та соціальної відповідальності.У той же 
часдержавна політика зайнятості має враховувати стратегічні пріоритети, 
кращий зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин та 
забезпечувати інноваціний економічний розвиток. 
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ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ 
 

Аналіз проблем безробіття і зайнятості – велика область наукового знання, 
де зосереджуються інтереси багатьох наукових дисциплін. Тема ринку праці 
довгий час залишалася областю переважно економічного аналізу, але зараз 
проблемами зайнятості та безробіття займається особливий розділ економічної 
теорії – економіка праці. Саме безробіття призводить до недовикористання 
такого важливого ресурсу, як людський капітал. 

У 2018 році завдяки позитивній динаміці розвитку ринку праці знизився 
рівень безробіття в Україні та зросла чисельність зайнятого населення. 
Порівняно з 2017 роком, кількість безробітних українців, які перебували на 
обліку, зменшилася на 45 тис. осіб. 2018 рік показав, що на ринку праці України 
є стабільність, навіть зрушення до покращення ситуації у деяких напрямках. 
Станом на 28 січня 2019 року на обліку держслужби зайнятості перебуває 340 
тисяч українців, що на 45 тисяч менше, ніж минулого року [1]. 

Згідно з дослідженням державного ринку праці, яке проводила Міжнародна 
організація праці, за 2018 рік чисельність зайнятого населення в Україні 
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збільшилась на 185 тисяч: станом на сьогодні це 16 мільйонів 400 тисяч 
працівників.У процентному відношенні рівень зайнятості зрісіз 56,3% до 57,2%, 
а рівень безробіття скоротився з 9,4% до 8,6. Взагалі за 2018 рік до Центрів 
зайнятості по всій Україні звернулося близько 2 мільйонів громадян, із яких 826 
тисяч були працевлаштовані [1]. 

На Україні гостре безробіття має місце в регіонах двох типів. 
По-перше, це райони з високим природним приростом населення. Тут на 

ринок праці постійно виходить велика кількість молоді, тоді як кількість 
робочих місць в умовах економічної кризи не тільки не збільшується, але і 
скорочується. У регіонах даного типу безробіття існувало й у минулому у виді 
аграрного перенаселення. По-друге, депресивні регіони, тобто з перевагою 
найбільш кризових галузей. На даний момент такими є легка промисловість і 
військово-промисловий комплекс, що відрізняються найбільшим скороченням 
обсягів виробництва в порівнянні з кінцем 80-х [2, с. 567-571]. 

Отже, розвиток безробіття в Україні на сучасному етапі істотно 
відрізняється від загальносвітових закономірностей. При різкому скороченні 
обсягів виробництва (більш ніж у 2 рази) рівень безробіття з обліком 
незареєстрованних безробітних не перевищує 10%. При цьому рівень безробіття 
в сільській місцевості вище, ніж у міських поселеннях. У причинах безробіття 
існує значна регіональна диференціація. Істотними виявилися і соціальні 
причини (високий природний приріст, значний міграційний відтік), і економічні 
(різкий спад виробництва в одних галузях, незначний – в інших). 

Суть у тім, що діюча політика зайнятості повинна в нинішніх умовах мати 
попереджуючий характер і включати цілий комплекс мір державного 
регулювання, що запобігають зростанню безробіття і його перехід у застійну 
форму. 

Зниження фактичної пропозиції робочої сили за рахунок зниження 
встановленого законом пенсійноговіку. Такий же ефект може обумовити 
розвиток служб перепідготовки кадрів і підвищенняк валіфікації [3]. 

Рішення проблеми "осередкового" безробіття в районах, де в місті 
знаходиться 1-2 підприємства, буде здійснюватися через стимулювання 
інвестицій і малого бізнесу на рівні регіонів і реалізацію регіональних програм 
сприяння зайнятості [4]. 

Значно скоротити кількість незайнятих можна за рахунок структурних змін 
в оборонній промисловості. Процес конверсії має великий потенціал для 
збільшення зайнятості, навіть її стабілізація сьогодні буде великим плюсом у 
регулюванні ринку праці. 

На сучасному етапі, тільки соціальне партнерство трьох інститутів: держави, 
роботодавців та профспілок, з однієї сторони, та настрій і зусилля самого 
безробітного – з іншої, здатні вирішити комплекс проблем зайнятості у 
сучасному суспільстві.  Враховуючи наявний інформаційний дефіцит щодо 
динаміки та тенденцій розвитку ринку праці, одним з важливих напрямів у 
сфері моніторингу соціально-трудових відносин є впровадження маркетингових 
досліджень та моніторинг зайнятості і безробіття в різних галузях економіки. 
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Головними шляхами сприяння подолання безробіття є:  
1) проведення активної демографічної політики;  
2) забезпечення молоді житлом;  
3) створення нових робочих місць;  
4) розвиток підприємництва та фермерства;  
5) заохочення населення до самозайнятості;  
6) організація оплачуваних громадських робіт;  
7) підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації кадрів;  
8) мотивація трудової діяльності. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ  

В ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Процес мотивації персоналу в сучасних умовах є складним та 
багатозначним. Існує багато різноманітних концепцій мотивації персоналу, які 
намагаються систематизувати основні складові мотиваційної структури в 
організації. Науковці, узагальнюючи нагромаджений світовий досвід, виділяють 
три основні методичні підходи до формування системи мотивації розвитку 
персоналу, основою якої стали: теорія потреб, теорія очікування та теорія 
підкріплення. 

Систему мотивації розвитку персоналу можна визначити як сукупність дій з 
формування та задоволення потреб вагомих носіїв інтересів під впливом 
різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності в організації. Тісний 
взаємозв’язок мотивів, потреб, інтересів та стимулів пояснюється змістовною 
схожістю сутності, оскільки потреби людини розглядають як нестачу певної 
складової, інтереси – як зацікавленість у чомусь, мотиви – як внутрішню 
спонукальну сила, а стимули – як спонукання людини до певних змін під 
впливом зовнішніх факторів, тому мотив й стимул завжди представляють собою 
відображення потреби.  
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Мотиви з’являються майже одночасно з виникненням потреб, проходять певні 
стадії формування, аналогічні етапам формування потреб. Різноманітність 
актуалізованих потреб зумовлює різноманітний перелік мотивів та стимулів, які 
впроваджують в діяльність організації. Система мотивації розвитку персоналу 
одночасно містить й нематеріальну складову, оскільки надає співробітнику 
можливості реалізувати себе як особистість й як фахівець певної галузі водночас. 
Зокрема, стимулювання виконує економічну, моральну й соціальну функції. 

Необхідно попередньо ознайомлювати фахівців з умовами винагород, які 
санкції будуть застосовуватися у випадку невиконання вимог. Ціль системи 
мотивації виступає як засіб зацікавити фахівця працювати ефективніше, 
продуктивніше, ніж це обумовлено трудовими відносинами. Внутрішні фактори 
стимулювання пов’язані з виникненням безпосередньо трудової діяльності, а 
саме: зміст роботи, усвідомлення своїх переваг, визнання їх оточуючими, 
прагнення до підвищення, відчуття відповідальності та інші. На основі таких 
мотивів праця приносить найбільше задоволення й не потребує контролю. 
Зовнішні фактори знаходяться за межами професійної діяльності. До таких 
належать: стратегічна політика організації, методи управління персоналом, 
стиль керівництва, умови праці, психологічний клімат, соціально-грошова 
винагорода тощо. Внутрішній мотив створює основу для формування високого 
типу ставлення до праці як до засобу самореалізації особистості; якщо ж 
визначальним є зовнішній мотив, то праця є ціною за придбання інших благ та 
речей, як інструментальна цінність [1]. 

Мотивація розвитку персоналу визначає для особистості перш за все 
створення нормальних житлових, побутових та інших матеріальних умов 
існування, забезпечення можливостей духовного розвитку особистості, 
природного відтворення, необхідністю забезпечення нормального 
фізіологічного існування працівника. 

Л. Червінська у процесі дослідження доводить, що оcкільки вагомим є те, 
що змінюється змістовність та умови праці, визначальним є те, що неможливо 
залишатися статичним й механізм управління мотивацією розвитком персоналу 
в організації [1]. На думку дослідниці найбільші зміни у соціально-трудових 
відносинах здійснюються за висновком системотворчих перебудов, зокрема у 
організаційній, технологічній, соціально-економічній системі організації [1]. 
Л. Червінська вважає, що «мотивація в системі стимулювання фахівців 
забезпечується шляхом активізації таких важливих механізмів спонукання до 
фахової діяльності, як: 

– задоволення актуальних потреб та інтересів фахівців відповідної галузі; 
– тісне взаємоузгодження засобів стимулювання та мотивації [1].  
Науковці виділяють чотири моделі, що визначають важливу сутність 

процесу становлення еволюції трудової мотивації, де за основу визначено 
попередньо саме певну працю та якісні зміни мотивації працівника, становлення 
впродовж певного періоду нових потреб; умовно ці моделі в наукових доробках 
визначають як передіндустріальна, власне індустріальна, соціальна або 
постіндустріальна, постекономічна або творча [2, с. 120]. Всі відомі методи 
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мотивації праці можна поділити на дві великі групи, в залежності від того, що 
лежить в основі базового мотиву до праці: економічні та неекономічні. 
Причому, вважається, що дієва система мотивації праці можлива лише при 
оптимальному поєднанні обох методів [3, с. 119]. 

Матеріальна мотивація – це заохочення працівників грошовими виплатами 
за результатами трудової діяльності. Сюди відносять заробітну плату, премії, 
доплати й надбавки. Дуже важливо на кожному підприємстві визначати 
ефективність мотивації працівників, адже саме важливим є оцінювання 
взаємовпливу та взаємозв’язків між обсягами витрат на оплату праці в 
організації та наслідками трудової діяльності персоналу [3, с. 121]. 

Другим важливим видом мотивації є соціальна, яка представляється як 
економічна та як неекономічна [3 с. 122], оскільки важливим орієнтиром 
виступають «відносини між людьми, виражені у вдячності керівництва; сюди 
можна віднести наступні складові: трудова відзнака, почесне звання, 
представлення до нагороди; забезпечення умов для здобуття знань, навичок, 
підвищення кваліфікації; впевненість у забезпеченні роботою; санітарно-
гігієнічні, естетичні, екологічні, економічні, ергономічні умови праці; безпека 
праці; організаційно-технічне забезпечення; гнучкий графік, розпорядок 
робочого дня, організація робочого місця; покращення житлових умов; розвиток 
змагання; розвиток корпоративної стратегії; удосконалення системи комунікації 
персоналу; самостійність; відповідальність [3, с. 124]. 

Моральна мотивація є найрозвиненішою підсистемою духовного 
стимулювання праці й ґрунтується на потребі людини в суспільному визнанні. 
Ці мотиви проявляються в таких формах, як ідентифікація з підприємством; 
влада; інтелектуальність праці; врахування прагнень, вікових і особистісних 
характеристик; самостійність; корпоративна культура [3, с. 126]. На нашу 
думку, мотив та стимул – це дві паралельні та взаємообумовлені складові моделі 
стимулювання професійної діяльності кваліфікованого фахівця в організації. 
Стимулювання має на меті формування та становлення різнохарактерних 
визначників, також на формування певного мотиву можуть впливати чимала 
кількість стимулів. 

Стимулювання є способом приведення в дію мотивації. В науковій 
економічній літературі існують дві протилежні думки стосовно тотожності 
стимулу й мотиву. Одні дослідники стверджують про те, що поняття стимулу 
відрізняється від мотиву тим, що в основі кожного лежать принципово різні 
спонукальні основи. Інші дослідники вважають, що мотив і стимул повинні 
використовуватись в комплексі.  

Таким чином, цілеспрямована діяльність працівника базується на 
актуалізації мотивів відповідно до типу мотивації, цінностей та можливостей 
фахівця. Завдяки вмотивованій продуктивній діяльності досягаються позитивні 
результати, які задовольняють потреби працівника та організації, забезпечується 
ефективність формування системи розвитку мотивації персоналу.  
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
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РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 

Децентралізація влади формує зв’язки нової якості між регіонами України, 
завдяки вмонтуванню в систему адміністративно-територіального устрою – 
об’єднаних територіальних громад. Просування реформи децентралізації в 
контексті укорінення інституційних перетворень, забезпечення зростання 
інтеграційних процесів та підвищення життьєвого рівня населення вимагає 
перетворення системи кадрового забезпечення, спроможної адекватно та 
оперативно реагувати на зростання вимог до рівня професіональності та 
кваліфікації працівників. 

На даний час, об’єднані територіальні громади, отримавши правове 
визнання, володіючи необхідними повноваженнями, можуть стати дієвим 
стимулом: модернізації інфраструктури кожного регіону України у тісному 
взаємозв’язку з інфраструктурою регіонального ринку праці; поліпшення умов 
інвестування; забезпечення населення  комфортного й безпечного життєвого 
середовища і благополуччя незалежно від місця його  проживання. Це зумовлює 
виокремлення пріоритетних напрямів розробки перспективної стратегії 
розвитку територіальної громади, а саме: розбудова місцевої економіки, 
розвиток людського капіталу, збереження навколишнього природного 
середовища [1]. 

Державна служба зайнятості України є ключовою ланкою інфраструктури 
національного ринку праці. На рівні ринку праці в регіонах України – обласні 
центри зайнятості стали активними посередниками між роботодавцями і 
шукачами роботи, пропонуючи послуги із пошуку підходящої роботи й підбору 
персоналу на безоплатній основі, надаючи послуги з державного соціального 
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страхування на випадок безробіття, а також здійснюючи виплату матеріального 
забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою роботи.  

В умовах децентралізації, як ніколи, зростає роль обласних центрів 
зайнятості, у вирішенні проблем кадрового забезпечення органів публічної 
влади базового рівня. До прикладу, велика заслуга в цьому працівників 
Хмельницького обласного центру зайнятості, які своєю щоденною працею 
сприяють її вирішенню. Плідна співпраця між Хмельницьким обласним 
центром зайнятості, його філіями та територіальною громадою стосується, перш 
за все, дослідження сучасних викликів ринку праці як на місцевому рівні, так і 
регіональному; забезпечення тимчасової зайнятості, зокрема, на селі, виділення 
коштів на проведення громадських робіт з бюджетів місцевих громад, аналізу 
виконання угод між службою зайнятості та сільськими радами за 2019 рік, тощо.  

Хмельницька обласна служба зайнятості постійно трансформується, дбаючи 
про постійне вдосконалення соціального захисту українських громадян від 
безробіття. ЇЇ функціонування зосереджене на принципі людиноцентризму. 
Розвиток трудового потенціалу регіону, де людина є безцінним регіональним 
ресурсом, а її діяльність має сприяти успішній капіталізації ресурсів регіону, 
стали – основним завданням в роботі колективу Хмельницького обласного 
центру зайнятості.  

В рамках здійснення модернізації Державної служби зайнятості та сприяння 
продуктивній зайнятості населення, згідно з Постановою Кабінету Міністрів, з 
01 січня 2019 року в Хмельницькій області запроваджено інститут кар’єрного 
радника. Сьогодні у Хмельницькій обласній службі зайнятості працюють 95 
кар’єрних радників. З початку року чисельність забезпечених роботою 
становила 21,8 тис. осіб, з яких майже 45% працевлаштовані оперативно до 
набуття статусу безробітного. Завдяки індивідуальному підходу кар’єрних 
радників, працевлаштовано 4,1 тис. осіб з соціально-вразливих категорій. 
Професійним навчанням було охоплено майже 4,4 тис. безробітних. До 
тимчасової зайнятості цьогоріч залучили 4,4 тис. осіб, що на 2,4% більше у 
порівнянні з 2018 роком [2]. 

Регулювання ситуації на ринку праці залежить від багатьох факторів. Перш 
за все це злагоджена робота місцевих органів влади, служби зайнятості, 
соціальних партнерів та роботодавців. Директор Хмельницького ОЦЗ 
С. Черешня зазначає, що на даний момент «продовжується робота щодо 
використання в  обслуговуванні клієнтів нових сервісів державної служби 
зайнятості, здійснюється моніторинг щодо якості та ефективності 
запровадження інституту кар’єрного радника, елементів рекрутингу» [3]. 

До  чинників, що перешкоджають успішному трудовому майбутньому в 
регіонах України фахівці відносять: відсутність сучасної стратегії розвитку 
трудового потенціалу країни, яка має відповідати на актуальні виклики; низький 
рівень життя населення та ціни національної робочої сили; неадаптованість 
великої кількості громадян в регіонах України до праці та життя в умовах 
ринкової економіки; відсутність системи навчання впродовж життя, зокрема, 
дорослих осіб, орієнтованої на подовження терміну їх продуктивної зайнятості; 
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масштабний відтік закордон працездатного населення та молоді; відсутність 
системного аналізу структури зайнятих на регіональному ринку праці та 
короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили; суттєва 
розбалансованість попиту та пропозиції робочої сили, що ускладнюється 
невідповідністю обсягів підготовки спеціалістів з пріоритетами економічного 
розвитку держави та реаліями ринку праці; непопулярність і непрестижність 
низькокваліфікованої, але суспільно-необхідної праці і як наслідок можливе 
збільшення квоти для трудових іммігрантів; недостатня відповідність 
професійно-освітньої підготовки працівників перспективним вимогам ринку 
праці та технологічному розвитку, слабке залучення роботодавців до організації 
професійного навчання [4]. 

Сучасний рівень масовізації вищої освіти є об’єктивним явищем у системі 
вітчизняної освіти, що провокує розбалансованість ринку праці в регіонах 
України й структури відготовки фахівців у закладах вищої освіти та зниження 
якості вищої освіти. Окрім цього, вищезазначені загрози актуалізуть цілий ряд 
інших ризиків на регіональних ринках праці, а саме: зростання рівня безробіття 
серед освіченого населення; підвищення соціальної напруженості в суспільстві; 
незабезпеченість регіональної економіки фахівцями затребуваних 
спеціальностей. З огляду на ці обставини, підтримуємо думку фахівців [5], що 
зазначені загрози вимагають розробки Концепції державної політики щодо 
планування підготовки фахівців для потреб як вітчизняної економіки в цілому, 
так і регіональної економіки, зокрема, яка передбачатиме: налагодження збору 
та узагальнення інформації щодо ситуації на ринку праці за конкретними 
спеціальностями в розрізі регіонів; розробку та вдосконалення методів 
прогнозування потреб економіки у фахівцях; налагодження системи 
інформування закладів вищої освіти (ЗВО), служб профорієнтації й зайнятості, 
старшокласників і вступників до ЗВО щодо поточної та прогнозованої ситуації 
на ринку праці. Наступнимм напрямами мають стати: розробка проекту Закону 
України «Про освіту протягом життя», прискорення розробки і прийняття інших 
нормативних актів, які б регулювали процеси функціонування дуальної форми 
освіти в регіонах України з урахуванням інтересів стейкхолдерів; створення 
інфраструктурного забезпечення регіонального ринку праці, формування 
кадрового забезпечення, як підгрунтя для формування компетенції у сфері 
самостійного отримання знань різними верствами населення з врахуванням 
реальних потреб регіональних ринків праці. 

Отже, значна роль в підвищенні ефективності децентралізації державного 
управління в Україні належить регіональному кадровому забезпеченню, 
розвиток якого вимагає докорінних змін, які мають бути спрямовані на 
підвищення якості людського капіталу; оновлення регіональної інфраструктури 
регіонального ринку праці, спроможної забезпечити нову якість послуг на рівні 
європейських стандартів та створити основу для підвищення продуктивності 
праці в умовах інституційних змін в економіці та житті суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 
В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Виробництво продукції, надання ефективних та якісних послуг вимагають 

підвищеної відповідальності персоналу підприємств, бажання досягнути 
поставлених перед ними організаційних та особистих цілей. Як відомо, 
працівники будь-яких організацій відрізняються за рівнем особистих та ділових 
якостей, трудовою поведінкою, рівнем виконання поставлених завдань та  
результативністю діяльності. З метою виявлення та оцінки такої диференціації, 
яку у подальшому слід використати при прийнятті управлінських рішень у сфері 
управління персоналом підприємств, застосовують процедуру оцінювання 
персоналу. Процес оцінювання є обов'язковою складовою системи менеджменту 
підприємства, це функція кожного керівника, а також завдання для 
співробітника відділу кадрів (людських ресурсів, персоналу тощо). 

Оцінювання персоналу – це процедура, метою якої є виявлення рівня 
відповідності якостей працівника, його поведінки, результатів діяльності 
поставленим перед ним завданням. Використання процедури оцінювання 
істотно впливає на ефективність та імідж компанії. Визначаючи ступінь 
невідповідності досягнутих рівнів виконання завдання працівника очікуваним, 
менеджери зобов’язані розробляти конкретні рішення та заходи, скеровані на 

                                                
* Науковий керівник – Дорошкевич К.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри 
менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет 
«Львівська політехніка». 
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покращення як загальних, так і індивідуальних результатів роботи [1, с.152].  
Оцінювання персоналу забезпечує досягнення різноманітних управлінських 

цілей. Найбільш поширеною є класифікація цілей оцінювання, що була 
запропонована відомим фахівцем у галузі розвитку людських ресурсів 
Д. Макгрегором. Він виділяє: 

1. Інформативну мету оцінювання, сутність якої полягає  в наданні 
керівникам усіх рівнів управління потрібних для них даних про роботу своїх 
співробітників, а також про їх індивідуальні досягнення чи недоліки праці; 

2. Мотиваційну мету оцінювання, вона має на увазі взаємозв'язок між 
матеріальною винагородою і моральним заохоченням з результатами праці, тим 
самим, орієнтуючи персонал на покращення діяльності, отримання нових 
професійних навичок, які потрібні для покращення виконання поставлених 
перед ними завдань; 

3. Адміністративну мету оцінювання, яка завжди реалізується в процесі 
прийняття всіх кадрових рішень: підвищенням/пониженням по службовій 
драбині, переведенням на іншу роботу, перепідготовкою та перекваліфікацією, 
заохоченням або ж покаранням, припиненням співпраці [2, с. 42]. 

З метою підвищення результативності оцінювання працівників в умовах 
міжнародної економічної діяльності, менеджерам (фахівцям HR) необхідно 
розуміти, яких позитивних результатів вони досягнули за певний період, що 
було перешкодою для успішного розв'язання завдань та якими рекомендаціями 
слід користуватися у майбутньому. 

В умовах міжнародної економічної діяльності оцінювання ефективності 
управління персоналом дає змогу керівнику визначити ключові показники 
ефективності та перспективи розвитку підприємства в цілому. У результаті 
дослідження літературних джерел та вивчення практики міжнародної 
економічної діяльності підприємств, до ключових показників ефективності слід 
віднести: організаційні показники (задоволеність клієнтів, плинність кадрів, 
стабільність персоналу тощо), фінансові показники (чистий сукупний дохід, 
рентабельність тощо). Також у результаті оцінювання забезпечуються опис 
факторів і показників, від яких залежить робота компанії та планування 
майбутнього компанії «зверху-вниз» (починаючи від цілей), а не «знизу-вгору» 
(від досягнутих показників та існуючих можливостей), розробка нормативів 
роботи, прозоре оцінювання ефективності роботи персоналу тощо. 
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ТРУДОВІ РЕСУРИ МАЙБУТНЬОГО ЯК КРОК ДО ЗНИЩЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ 
 

Стрімкий технологічний прогрес, пришвидшення процесів глобалізації, а 
також впевнене формування мультикультурних осередків не дозволяє погляду 
зупинитьсь ні на мить, коли останній спрямований на  міжнародне економічне 
полотно. І на тлі подібної динаміки неможливим було б тримати агресивну 
планку адаптації до оточуючого середовища без постійного аналізу сучасних 
економічних процесів, розуміння природи їх походження та створення 
механізмів  їх надійного освоєння. Серед всього цього мінливого різноманіття 
осередком поки що залишається людина – основний генератор та споживач 
суспільного ресурсу. 

В межах цієї теми пропонуємо опустити деякі умовності, прив’язані до 
категорії трудових ресурсів.  Можна зазначити, що мова йтиме про трудові 
ресурси, не як про сукупність задіяної в створенні національного продукту 
частини суспільства та додатку з резерву працездатного віку, що не є наразі в 
процесі генерації суспільного багатства. В сучасних реаліях треба віддати 
данину швидкості інтеграції наймолодших поколінь в русло хоча б 
інформаційного життя державних формацій, а також здатності залишатись у 
цьому потоці людей, чиї фізичні можливості вичерпані з природних причин. 
Вищесказаним хочемо донести концепт морального перегляду усталеної 
категорії «трудових ресурсів», що за різними джерелами репрезентовані як 
віком 16-49 років, так і більш широкими рамками в 15-70 років. Необхідність 
цього кроку важко переоцінити, адже відносно швидкісне залучення «молодого 
ресурсу» може вирішити багато нагальних проблем, серед яких: 

1) Кваліфікованість робочої сили. Раннє формування реального світогляду, 
посилений інтелектуальний розвиток, збільшення обсягів генерації 
національного продукту, а також кількості споживачів, здатних її стимулювати. 
Додамо сюди усталені податкові відрахування й отримаємо цікавий концепт, 
здатний не тільки якісно модернізувати науковий потенціал нації, а й дещо 
підвищити рівень державного багатства, допомагаючи вирішувати окремі 
фінансові негаразди держави; 

2) Реформування ментальності. Зміна структури трудового потенціалу 
здатна запустити ланцюг процесів, у силах яких змінити реального українця. 
Стимулювання економіки не просто додатковим ресурсом, але й ідейними 
началами дозволить країні сформувати новітнє інтелектуальне ядро, яке можна 
застосувати для переосмислення навчальних інститутів, як мінімум державного 
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рівня. В потенціалі, зможемо побачити поступове формування інтелектуальної 
культури, що дозволить не тільки відступити від традиційного економічного 
мислення нації, уже майже не актуального в наш час, але й відбудувати так 
необхідні нові концепти світового бачення серед населення; 

3) Економічна недоцільність старшого населення країни та старіння нації. 
Утримання пенсіонерів за рахунок централізованого фонду при першому типі 
природного відтворення населення  в країні повільно та впевнено руйнує 
фінансовий потенціал країни. Тут необхідна структурна перебудова багатьох 
інституцій і, найголовніше, сформованих переконань, що тісно 
переплітатимуться з першим та другим пунктами. По-перше, централізоване 
створення нового осмислення пенсійного віку та стимулювання населення 
самостійно відшукувати шляхи забезпечення  своєї старості. З цього ми 
отримаємо велику кількість нових преференцій: 
а) реформування ментальності в дещо егоїстичну, але більш придатну для 
відтворення в сучасних умовах; 
б) звільнення держави від бюрократизованого неефективного інституту, 
стимулюючи ріст нових фінансових організацій, посилення фінансового обігу та 
ефективності використання капіталу;  
в) створення прогресивних інструментів використання старших поколінь, що 
дозволить максимізувати загальну ефективність створення національного 
продукту. 

Таким чином, дозволимо собі вважати, що на сьогоднішньому етапі 
розвитку світової економіки, вже недоцільно модернізувати існуючі концепти. 
Нова економічна епоха вже стукає в наші двері, отож метою є не 
пристосовування нашого інструменту, а виготовлення принципово нового, що 
дозволить максимально почерпнути благ наступних десятиліть. 

Трудові ж ресурси мають розчинитись. Ми маємо пройти поступовий шлях 
зі складного, неефективного державного утворення, яке витрачає неймовірну 
кількість зусиль для використання наявного потенціалу до світу, де люди 
існують для людей. Ми зобов’язані забути поняття трудового ресурсу, бо воно 
цілком належить державній формації; натомість пропонуємо бачення людей, як 
суцільного, спільного, єдиного організму, що розвиватиме себе в 
інтелектуальному лоні та вивчатиме механізми заміщення економічного начала 
на прогресивніші та ефективніші. 

Складно уявити це в сучасних реаліях, однак кроки варто напрацьовувати 
вже сьогодні. Як мінімум, сміливі законодавчі зміни, максимальна 
імплементація технологій, розвиток нових ментальних концептів – ось 
справжні, не ілюзорні кроки розвитку наявних трудових ресурсів в 
економічному ареалі з подальшою метою абсолютної перебудови останнього. 
Підтримка ж якісної конкуренції – відомий, ефективний крок, однак не в 
системі цінностей близького майбутнього. 
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ЩОДО ЕФЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ВІДТВОРЕННЯ ТА 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ СИЛИ СУСПІЛЬСТВА 

 
Ефективність господарської системи залежить як від наявності та 

раціонального використання природних багатств, так й від того, яке місце 
займає людина у процесі виробництва, як головна ланка цього процесу. 
Забезпечення розширеного відтворення трудового потенціалу сьогодні – це не 
тільки засіб та умова розвитку суспільного виробництва, але й пріоритетна мета 
якісного поліпшення сучасної української економіки. Реалізація цієї мети 
можлива лише за умови реформування управління, зокрема трудовим 
потенціалом, процесом його відтворення, використання, примноження, що стає 
необхідним елементом регулювання соціально-економічних відносин у 
суспільстві [1]. Надзвичайно важливими елементами продуктивної сили 
суспільства – трудового потенціалу – є здоров’я, тривалість життя, можливість 
зберігати особисті та представницькі функції. Одним з методологічних підходів 
базових складових трудового потенціалу є здоров’я та довголіття, освіченість, 
можливість брати участь у суспільному житті, доступність ресурсів, потрібного 
для належного рівня життя. Економічна суть трудового потенціалу суспільства 
полягає в тому що він створює матеріальні та духовні цінності, виступаючи у 
формі діючої робочої сили, а як потенційна робоча сила здатна їх виробляти [2].  

Формування й збереження трудових ресурсів – процес їхнього 
безперервного відтворення, поновлення їхньої чисельності. За останні роки 
відзначені наступні тенденції: у першій групі – відносна стабільність, у групі 
працюючих пенсіонерів – підвищення чисельності, у групі працюючих підлітків 
– зниження. Тобто, розвиток ринку праці пов'язаний із населенням 
працездатного віку, і динаміка чисельності  трудових ресурсів визначається 
динамікою чисельності цієї категорії населення, що залежить від ряду 
демографічних факторів, Для України в цілому характерні круті підйоми й 
спади чисельності населення працездатного віку, що обумовлено загальним 
розвитком країни. Дана обставина ставить перед економікою завдання 
постійного пристосування до цієї динаміки [3, 4]. Природною основою 
формування трудових ресурсів населення є молоде покоління (особи, що 
досягли працездатного віку) яке, в основному, наповнює трудовий потенціал.  

                                                
* Науковий керівник – Вороніна А.С., асистент кафедри стоматології № 1, ДВНЗ 
«Донецький національний медичний університет», м. Краматорськ. 
Науковий консультант від наукової установи – Драчук Ю.З., д.е.н., професор, 
Інститут економіки промисловості  НАН України, м. Київ. 
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На формування трудового потенціалу значний вплив мають  медико-
біологічні умови, що визначають природно-біологічні якості його носіїв: стан 
здоров’я і психофізіологічну придатність до праці, їх відповідність вимогам 
виробництва. Перспективи науково-технічного прогресу в Україні надалі будуть 
чинити суперечливий вплив на людину, породжуючи неоднозначні тенденції в 
стані її здоров’я: з одного боку, вдосконалюючи умови праці, з іншого – 
збільшуючи напруженість, психічні навантаження, стресові ситуації. На 
сьогоднішній день значно зростає вплив екологічних умов (збереження чистоти 
повітряного і водного басейнів, зниження рівня захворювань, пов’язаних з 
екологією, зниження рівня забрудненості навколишнього середовища, 
раціональне планування розміщення виробничих комплексів і житлових 
масивів, оптимальна густота населення і поселенської мережі) на режим 
відтворення і якість населення. Стан і зміна навколишнього середовища, будучи 
пов’язаними з результатами трудової діяльності і побутом, активно впливають 
на стан здоров’я і генетичні властивості людини, природно-біологічні якості і 
можливості розвитку населення.На думку сучасних учених, як зазначається в 
роботі [5], під здоров’ям мається на увазі гармонійна єдністьобміну між 
організмом і довкіллям, результатом чого є нормальна робота всіх органів 
ісистем людини. Критеріями здоров’я вважається нормальний стан нервової, 
серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового 
іендокринного апарату, мобільність, високий рівень адаптації до негативних 
чинниківзовнішнього середовища. Наші предки жили в тісному контакті з 
природою і працювали синхронно зприродними ритмами – вставали з 
уранішньою і засинали з вечірньою зорею. Згідно зі статтею 1 Закону України 
"Про фізичну культуру і спорт", "складовою частиною загальної культури 
суспільства є фізична культура, яка спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток 
фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою 
гармонійного формування її особистості". 

Одним з важливих  ефективних напрямів відтворення та збереження 
продуктивної сили суспільства є гігієнічне навчання та виховання молодого 
покоління – дитячого населення. 

Здоров'я молодого покоління – дітей в значній мірі визначається 
перспективою розвитку суспільства, так як в майбутньому формує основу його 
економічний, науковий, трудовий, культурний потенціал. Профілактична 
стратегія в охороні здоров'я визнана пріоритетом соціальної державної політики 
в Україні.Невід'ємною частиною загального здоров'я є стоматологічний стан 
людини – показник, яким  визначається  рівень здоров’я молодої людини, 
майбутнього працездатного трудівника.  

Гігієнічне виховання включає два напрямки – санітарно-просвітницьку 
роботу та навчання і контроль за гігієною порожнини рота. Санітарно-
просвітницька робота передбачає доведення до населення інформації про 
основні фактори ризику виникнення стоматологічних захворювань, про 
індивідуальні, сімейні, колективні заходи їх попередження; навчання методу 
гігієнічного догляду за порожниною рота, передбачає навчання правильних та 
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ефективних прийомів видалення зубного нальоту та залишків їжі з поверхні 
зубів та міжзубних проміжків за допомогою засобів догляду за порожниною 
рота (зубні щітки, пасти, нитки, зубочистки).  

Авторами було  проведено  моніторинг захворюваності карієсом у школярів 
м. Краматорськ (стоматологічна поліклініка № 1). Інтенсивність карієсу для 
дітей 12 років у 2015 році дорівнювала 3,46, в 2018 році цей показник складав 
3,8, при цьому поширеність карієсу збільшилася з 61,1% до 77% у 2015 та 2018 
роках відповідно. Для дітей 15 років у 2015 році інтенсивність карієсу 
дорівнювала 3,0, а в 2018 році 3,6. Поширеність карієсу у відповідних роках 
збільшилася з 58,8 до 64,4%. Ці показники говорять про зростання 
захворюваності карієсом у 2018 році у порівнянні з 2015 роком.  

Зубний наліт відіграє значну роль в етіології карієсу зубів[6,7,8]. У зв'язку з 
цим було проведено визначення гігієнічного стану у дітей різного віку м. 
Краматорськ.Гігієнічний індекс (ГІ) дітей 7 років дорівнює 2,29; дітей 12 років 
дорівнює 1,76; а дітей 15 років – 1,6, що говорить про незадовільний догляд за 
порожниною рота.  

Було проведено анкетування школярів м. Краматорська щодо догляду за 
порожниною рота. Результати виглядають таким чином: серед семирічних дітей 
лише 30% дітей регулярно чистять зуби вранці та ввечері, нерегулярно – 70%. 
Серед дітей 12 років регулярно чистять вранці -33%, регулярно вранці та 
ввечері – 20%, нерегулярно – 47%. Серед дітей 15 років регулярно чистять зуби 
вранці – 34%, регулярно вранці та ввечері – 40 %, нерегулярно – 26%. При 
цьому лише 29% батьків контролюють чищення зубів у дітей молодших класів.  

Враховуючи високі показники інтенсивності та поширеності карієсу, 
незадовільні гігієнічні індекси школярів різного віку, нерегулярність догляду за 
порожниною рота у дітей та недостатній контроль батьків, можна стверджувати, 
що закріплення у дітей постійної, щоденної навички гігієнічного догляду за 
порожниною рота є невід'ємною частиною стоматологічної профілактики. Для 
забезпечення ефективності профілактики серед дітей необхідно виховувати 
мотивацію, котра базується на знаннях, впевненості та участі дітей шляхом 
свідомого виконання рекомендацій, правил, навичок гігієнічного догляду за 
порожниною рота. Виховання мотивації до гігієни порожнини рота – задача 
складна і її розв'язок відбувається протягом усього життя з залученням різних 
груп населення – дітей, батьків, педагогів, вихователів та медичного персоналу, 
що  акцентовано також увагу в роботі [5]. 

Соціальна сутність трудового потенціалу суспільства полягає в тому що він 
дає можливість визначити своє місце в суспільно корисній праці як окремим 
особам, так і різним соціальним групам населення. Трудовий потенціал, як 
складне структурне соціально-економічне утворення, складається з кадрового, 
професійного, кваліфікаційного та організаційного. На формування трудового 
потенціалу впливає населення країни в працездатному віці в його загальній 
чисельності. Сьогоднішні ринкові умови реалізації трудового потенціалу 
обумовлюють формування нового погляду на нього, як на один з ключових 
ресурсів економіки.  
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МОТИВАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ПРАЦІВНИКА ТА ОЦІНКА 
МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Поняття мотивації заключається в психологічному стані працівника, який 
визначає ступінь його можливостей  щодо задоволення власних потреб. 
Мотивація може впливати на успішність підприємства, адже якщо працівник 
змотивований, то він буде працювати краще та продуктивніше, що позитивно 
відобразиться на самому підприємстві. Мотивація поділяється на три основних 
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методи – соціально-психологічні, економічні та організаційно-адміністративні. 
Але ці методи мають певний недолік: вони не враховують зміни потреб 
працівника, які відбуваються під час роботи. Тобто, якщо праціник працює на 
підприємстві декілька років, то його потреби з часом можуть змінитися. Такі 
науковці як Моргулець О.Б. [1], Грішнова О.А., Ситнік О.Д. [3], Михайлишин 
Н.П. [6] та інші розкривали тему методів мотивації у  своїх публікаціях. Вони 
також виcвітлювали і проблеми цих методів при  змінах потреб персоналу. 
Потреби людини з часом можуть змінюватися, тому  керівництво повинно 
вистроїти правильний мотиваційний вплив, щоб заохочити працівника до 
роботи. Отже, за допомогою методів мотивації потрібно проводити певні 
аналізи та оцінки, які вкажуть на актуальні потреби працівників. Одним із таких 
аналізів та технологій являється мотиваційний профіль працівника. Це 
тестування, в якому визначається рівень мотивації людини, яка влаштовується 
на роботу або працює на підприємстві довгий час. Тобто в майбутньому 
керівництво зможе визначити рівень потреб цього працівника, щоб в 
подальшому зробити оцінку та знати, як його змотивувати. Мотиваційний 
профіль визначається через 12 мотиваційних факторів: рівень заробітку, умови 
праці, контакти в колективі, прагнення до досягень, взаємовдносини в 
колективі, впливовість на колег, відношення до змін, креативність, структура 
роботи, особисте вдосконалення та корисна робота працівника. Технологія 
визначення заключається в самому тестуванні, через яке працівник відповідає 
на твердження та визначає який з факторів являється для нього найвпливовішим 
та найбільш значимим. Варто зазначити, що твердження в тесті розставлені 
таким чином, щоб працівник не зміг збрехати, відповідаючи на них. Ті 
твердження, які були на початку тестування можуть повторюватися. Вони також 
можуть бути замінені синонімами, але сама суть зберігається. При цьому сам 
працівник може  відповісти на ці твердження вже зовсім по іншому. Працівник 
має уважно прочитати кожне твердження та оцінити в балах значимість для 
нього кожного з цих тверджень, розподіливши 11 балів між чотирма 
запропонованими в кожному запитанні твердженнями. 

Приклади тверджень на тестуванні 
1. Я вважаю, що міг би зробити великий вклад на такій роботі, де 
а)  хороша заробітна плата і інші види винагород; 
б) є можливість встановити хороші взаємини з колегами по роботі; 
в) я міг би впливати на прийняття рішень і демонструвати свої достоїнства 

як працівника;  
г) у мене є можливість удосконалюватися і рости як особистість. 
2. Я не хотів би працювати там, де 
а) відсутні чіткі вказівки, що від мене вимагається; 
б) практично відсутні зворотний зв'язок і оцінка ефективності моєї роботи; 
в) те, чим я займаюся, виглядає малокорисним і малоцінним; 
г) погані умови праці, надто шумно чи брудно. 
Даний профіль складає Державна служба України з питань праці. На сайті 

Державної служби України з питань праці [7] можна знайти електронний 
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варіант бланку мотиваційного профілю працівника. 
Після закінчення тестування відповіді працівника виводяться на спеціальну 

діаграму мотиваційного профілю (рис. 1). 
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Рис. 1. Діаграма мотиваційного профілю працівника 
 
Далі через шкалу значень мотиваційного потенціалу керівництво оцінює на 

які саме мотиваційні фактори їм слід звернути увагу та  вплинути, щоб зберегти 
продуктивність роботи цього працівника (рис. 2). 
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Рис. 2. Шкала значень мотиваційного потенціалу 
 
Ця шкала оцінюється від 0 до 12 і ділиться на 5 пунктів. Від 0 до 2 – це цілком 

незадоволений працівник; від 2 до 5 – більше незадоволений, ніж навпаки; від 5 до 7 
– середній показник; від 7 до 10 – більше задоволений, ніж незадоволений і від 10 до 
12 – це цілком задоволений працівник. Завдяки цим показникам керівництво 
персоналу має можливість вплинути на мотивацію працівника та змінювати її 
впродовж часу, визначаючи рівень та відповідаючи потребам працівників. В ідеалі 
тестування потрібно проводити на підприємстві один раз на 6 місяців. Отже, 
складання мотиваційного профілю працівника таким чином може зберегти рівень 
мотивації персоналу. Відповідно з покращенням мотиваційних потреб виросте і 
сама якість праці, а також результативність персоналу, що без сумнівів підвищить 
рівень продуктивності підприємства. 
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ВКЛЮЧЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ  
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Iнтeгрaцiя людини у cуcпiльcтвo пeрeдбaчaє її пoвнe включeння в уci cфeри 

життєдiяльнocтi, зoкрeмa i включeння ociб з oбмeжeнними мoжливocтями дo 
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, дecтигмaтизaцiю ocoби зa будь-якими oзнaкaми. В 
cучacних умoвaх cуcпiльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми Укpaїни ocoбливa увaгa мaє 
пpидiлятиcя збepeжeнню i poзвитку тpудoвoгo пoтeнцiaлу нaцiї тa 
цiлecпpямoвaних дiй щoдo пiдвищeння йoгo якocтi, aлe нa жaль, пpoтягoм 
ocтaннiх двoх дecятиpiч кpaїнa cтpiмкo втpaчaє чacтину тaкoгo пoтeнцiaлу. Ця 
cитуaцiя пoв’язaнa з уcклaднeння дeмoгpaфiчнoї cитуaцiї, cтapiнням нaceлeння, 
мiгpaцiєю пpaцiвникiв piзнoї квaлiфiкaцiї, в тoму чиcлi – у гaлузi нaуки i тeхнiки 
тa зpocтaнням iнвaлiдизaцiї нaceлeння.  

Ocoбливoгo знaчeння нaбувaє iнтeгрaцiя у cуcпiльcтвo людeй iз oбмeжeними 
фiзичними мoжливocтями, aджe вoни є «виключeнoю» iз cуcпiльcтвa 
coцiaльнoю групoю. Нa жaль, в Укрaїнi, нeзвaжaючи нa прoгрecивнi зaкoни, 
пoзитивних зрушeнь cтocoвнo людeй з ocoбливими пoтрeбaми у cуcпiльнiй 
cвiдoмocтi нe вiдбулocя, нaвпaки, їх ввaжaють нe здaтними дo iннoвaцiйнoї 
дiяльнocтi.  

В Укpaїнi нa cьoгoднiшнiй дeнь icнує гocтpa пoтpeбa в дoкopiнних 
iннoвaцiйних змiнaх в cиcтeмi coцiaльнoгo зaхиcту людeй з oбмeжeними 
фiзичними мoжливocтями. Пpoтe тaкi змiни нeпpaвoмipнo poзглядaти у вiдpивi 
вiд iннoвaцiйнoї пepeбудoви coцiaльнoї cфepи в цiлoму. Нa жaль, для нaшoї 
дepжaви пpoблeмa iнвaлiдизaцiї eкoнoмiчнo aктивнoгo нaceлeння 
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aктуaлiзуютьcя з кoжним рoкoм – кiлькicть iнвaлiдiв зa ocтaннi п’ятнaдцять 
poкiв збiльшилacь нa 8,7 %., кoли нa пoчaтку 1990-х pp. кiлькicть iнвaлiдiв в 
кpaїнi cклaдaлa мeншe 3% нaceлeння. Ocoбливoї увaги пoтpeбують особи 
пpaцeздaтнoгo вiку, для яких пpoблeми peaбiлiтaцiї, coцiaльнoгo зaхиcту тicнo 
пoв’язaнi з нeoбхiднicтю зaбeзпeчeння їх пoвнoцiннoї coцiaлiзaцiї.  

Зaрaз у нaукoвих пiдхoдaх дo зaбeзпeчeннi зaйнятocтi людeй з iнвaлiднicтю 
cпocтepiгaєтьcя тeндeнцiя пepeхoду вiд мoдeлi «peaбiлiтaцiї людeй з 
iнвaлiднicтю» дo мoдeлi «пiдгoтoвки poбoчoї cили». Ця мoдeль opiєнтoвaнa нa 
cиcтeмну coцiaлiзaцiю тaких людeй, включaючи i  eкoнoмiчну cфepу.  

Coцiaльнi iннoвaцiї в cфepi зaдoвoлeння пoтpeб осіб з обмеженими 
можливостями з уpaхувaнням oкpecлeнoгo мoтивaцiйнoгo пoля дo тaких змiн 
мoжуть вiдбувaтиcя в нaйpiзнoмaнiтнiших фopмaх. Пpoтe в узaгaльнeнoму 
виглядi мoжнa визнaчити кiлькa нaйбiльш дiєвих нaпpямiв тaких iннoвaцiй, якi 
мaють peaльнi пepcпeктиви пoшиpeння:  

1) утвopeння дepжaвних цeнтpiв cпpияння coцiaлiзaцiї людeй з oбмeжeними 
фiзичними мoжливocтями;  

2) фopмувaння твopчих, нaукoвих i пpoфeciйних coюзiв осіб з обмеженими 
можливостями;  

3) пoшиpeння мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa у cфepi peaлiзaцiї пpaв  осіб з 
обмеженими можливостями. 

У бaгaтьoх крaїнaх cтвoрeнi тaкi умoви, щo прaцюючi ocoби з oбмeжeними 
мoжливocтями cклaдaють у ceрeдньoму пoлoвину ociб вiд зaгaльнoї кiлькocтi 
людeй з oбмeжeними мoжливocтями, зoкрeмa у CШA прaцюють 28 %  тaких 
грoмaдян, у Вeликoбритaнiї – 39 %,  у Icпaнiї – 43 %, Швeйцaрiї – 58 % тa у 
Китaї цeй пoкaзник нaдзвичaйнo виcoкий i cтaнoвить – 79 %.  

Нa дaний чac в Укpaїнi живe пoнaд 2 мiльйoни ociб з oбмeжeнними 
мoжливocтями пpaцeздaтнoгo вiку, aлe пpaцюють, зa дaними Мiнicтepcтвa 
coцiaльнoї пoлiтики, близькo 677 тиcяч (iз них 540 тиcяч – пpaцeздaтнoгo вiку). 
Ceрeд цих 677 тиcяч – 17,9 тиc мaють iнвaлiднicть I гpупи. Люди з iнвaлiднicтю 
I групи – цe тi хтo мaють cуттєвi oбмeжeння життєдiяльнocтi, вoни дiйcнo 
пoтpeбують дepжaвнoї пiдтpимки, вoни cклaдaють – 17,7 тиcяч, тoбтo 2,6% вiд 
пpaцюючих ociб з oбмeжeними мoжливocтями. Пepeвaжнo пpaцюють iз 
III гpупoю iнвaлiднocтi, тi якi мaють нeвeликi фiзичнi oбмeжeння. 

Ocoби з oбмeжeнними мoжливocтями, якi прaцюють в Укрaїнi, мoжуть мaти 
пeвнi пepeвaги. Вoни нe пpoхoдить випpoбoвувaний тepмiн, мaють дoдaткoвi 
coцiaльнi гapaнтiї вiднocнo вiдпуcтoк, вiдpяджeнь, нiчних змiн, звiльнити тaкoгo 
пpaцiвникa тaкoж нeлeгкo. Aлe нeзвaжaючи нa пoдaткoвi пiльги, лeвoвa чacткa 
poбoтoдaвцiв вoлiють cплaтити штpaф, aлe нe бpaти нa poбoту людeй з 
інвалідністю [1-3].  

Слід зазначити, що дo ocнoвних нaпpямкiв включeння ociб з oбмeжeнними 
мoжливocтями дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi мoжнa вiднecти: пpoвeдeння нaукoвих 
дocлiджeнь i poзpoбoк, cпpямoвaних нa cтвopeння oб'єктiв iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi, нaукoвo-тeхнiчнoї пpoдукцiї; poзpoбкa, ocвoєння, випуcк i 
poзпoвcюджeння пpинципoвo нoвих видiв тeхнiки i тeхнoлoгiї; poзpoбкa i 
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впpoвaджeння нoвих pecуpcoзбepiгaючих тeхнoлoгiй, пpизнaчeних для 
пoпiпшeння coцiaльнoгo й eкoлoгiчнoгo cтaну; тeхнiчнe пepeoзбpoєння, 
peкoнcтpукцiя, poзшиpeння, будiвництвo нoвих пiдпpиємcтв, здiйcнювaнi 
впepшe як пpoмиcлoвe ocвoєння виpoбництвa нoвoї пpoдукцiї aбo впpoвaджeння 
нoвoї тeхнoлoгiї. 

Oтжe, ocoби з oбмeжeними мoжливocтями є coцiaльнoю кaтeгopiєю ociб з 
нeдocтaтнicтю внacлiдoк oбмeжeння життєдiяльнocтi, якa викликaнa 
пopушeнням здopoв'я зi cтiйким poзлaдoм функцiй opгaнiзму, але саме вони, як 
вважають фахівці, здатні до креативного мислення, що необхідно ефективно 
спрямувати на розробку інновацій у різних сферах. 

Таким чином, інноваційне наповнення бізнесу виступає об’єктивною 
закономірністю трансформаційного суспільства, і воно безпосередньо пов’язано 
із сучасними тенденціями розвитку науково-технічного прогресу, зростанням 
вимог до процесу та результатів виробництва, із системними перетвореннями 
відносин власності, процесами формування системи соціального захисту, із 
соціальними функціями органів державного управління. Держава має достатньо 
потужний арсенал засобів впливу на суб’єкти господарювання з метою 
забезпечення зростання інклюзивності інновацій на основі отримання 
синергетичного ефекту, серед яких покращення життя осіб з обмеженими 
можливостями та підвищення інноваційної активності підприємств.  
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CАНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ ЯК ОСНОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Взаємодія суб’єктів господарювання в аграрній галузі з їх соціальним 

середовищем здійснюється головним чином через задоволення потреб, 
реалізацію інтересів людей, зайнятих в галузі. Для того, щоб активно 
використовувати наявне соціальне середовище і цілеспрямовано формувати 
його в управлінській діяльності аграрних підприємств необхідно враховувати 
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потреби та інтереси як селян, так і працівників підприємтсва. 
Відомим вченим А. Маслоу була запропонована ієрархія потреб відповідно 

до рівня їх вагомості: 
– фізіологічні потреби (голод, спрага, одяг, житло, здоров’я); 
– потреби в безпеці та захисті – в основу покладено прагнення до 

психологічної і фізичної безпеки (надійність доходів, робочого місця, 
забезпечення старості, захист у разі непрацездатності);  

– соціальні потреби – потреба соціального контакту, любов, відчуття 
духовної близькості; потреби у повазі – ґрунтуються на самоповазі та на успіху 
людини, її здібностях, досягненнях перед близькими людьми;  

– потреби у самовираженні – найбільш високий рівень потреб ґрунтується 
на саморозвитку і самореалізації своїх можливостей і здібностей [1]. 

Однією із основних потреб працівників аграного підприємства є соціальні 
гарантії на оздоровлення, що в подальшому позначається на трудовій активності 
працівників та покращенні соціально-економічної діяльності суб’єкта 
господарювання. Оздоровлення працівників здійснюється у санаторно-
курортних закладах, діяльність яких спрямована на покращення фізіологічних 
показників пацієнтів та можливостей відпочинку. 

Основним завданням санаторно-курортних закладів є надання рекреаційно-
оздоровчих послуг, які є важливою складовою системи соціального захисту 
громадян та працівників аграрних підприємств. Діяльність санаторно-курортних 
підприємств відіграє важливу роль у покращенні здоров’я людей та підвищенні 
їх ефективності праці, а також соціально-економічному розвитку підприємств, 
регіонів, держави. 

Кожен суб’єкт господарської діяльності здійснює будь-які витрати для 
досягнення певного ефекту (економічного, технологічного, соціального, 
екологічного, інституціонального, тощо). Здійснення соціальних витрат 
першочергово має на меті досягення соціального ефекту. Таким чином, 
реалізація соціальних витрат здійснюється для отримання наступних переваг: 

– підвищення продуктивності праці робітників аграрних підприємств; 
– підвищення привабливості аграних підприємства для залучення 

працівників з високою кваліфікацією (технологів, землевпорядників та ін.); 
– зниження показника плинності кадрів; 
– налагодження стабільних ефективних відносин з партнерами та 

підрядниками;  
– залучення нових клієнтів та збереження подальшої співпраці з ними; 
– створення загального позитивного імілду аграрного підприємства як для 

партнерів, так і для території на якій працює суб’єкт господарювання [2]. 
Соціальна політика аграрних компаній включає в себе не тільки соціальний 

захист робітників, але і заходи, спрямовані на покращення іх здоров’я, 
соціальний розвиток території, де вони розташовані (найчастіше сільська 
місцевість). 

На ефективну діяльность працівника аграрного підприємства впливає ряд 
чинників, таких як зовнішні (професійна компетенція, кваліфікація, стабільність 
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робочого місця, перспективи кар’єрного росту та ін.), внутріші (рівень 
відповідальності, творчий характер праці, оцінка колег, комунікативність та ін.) 
та соціальні (оздоровлення, преміювання, надання соціальних пільг, зниження 
професійних ризиків та ін.). 

Соціальні чинники стимулювання мотивації працівників аграрних 
підприємств передбачають різноманітні соціальні гарантії. Серед них 
найважливіші – наявність соціального пакету працівника, пенсійного 
забезпечення, наданні оплачуваної відпустки, вихідної допомоги, преміювання, 
оздоровлення, забезпечення гарантій у разі втрати працівником повної або часткової 
працездатності, виникненням обставин, які впливають на повноцінну 
життєздатність, умови роботи: хвороба або смерть близьких, стихійні лиха тощо. 

Вважаємо, що для вітчизняних аграрних підприємств особливу увагу 
необхідно приділяти розбудові саме соціальної системи (оздоровленні 
працівників, системі премій та соціальних виплат), що у сучасних умовах є 
відправною точкою, а можливо і пусковим механізмом до усвідомлення потреби 
населення у роботі на аграрних підприємствах та їх високопродуктивної, 
ініціативної праці. 

За умови правильної організації і ефективного управління підприємством це 
у свою чергу сприятиме досягненню високих результатів підприємства в 
цілому. У поєднанні із важелями психологічного характеру, наявності 
зворотного зв’язку із керівництвом, такі заходи дозволяють не лише працювати 
ефективно, а й усвідомлювати свою роль у стратегічному управлінні 
підприємством, у його місії, бути впевненим у винятковому місці та значені для 
розвитку аграрного підприємства на майбутнє. 

Наразі керівництво більшості досліджуваних аграрних підприємств 
недостатньо уваги приділяє мотиваційним питанням, вважаючи, що відсутність 
робочих місць у сільській місцевості є найкращим стимулом або мотивом. Стан 
ринку праці останні роки свідчить про тенденції щодо зміни пропозиції робочої 
сили, яка все більше звертає увагу на зарубіжні підприємства і робочі місця. 

Відтак, рівень заробітної плати та надання соціальних гарантій працівникам 
аграрних підприємств, дозволить залишати селян у своїй країні та забезпечить 
їх гідними умовами праці та якісним рівнем життя. 
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