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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

IMPLEMENTATION OF SMART CONCEPT IN EUROPEAN UNION 

Jiří Dušek 

College of European and Regional Studies, Czech Republic 

 

Smart City or Smart Region are one of the concepts of applying the principles of 

sustainable development to the organization of a city/region using modern technology in 

order to improve the quality of life and make governance more effective. This concept is 

most widely used in the fields of energetics and transport, both of which can be dealt with 

more effectively by using appropriate information and communication technologies. 

However, the Smart City/Region concept does not only cover the above-mentioned areas, it 

can also be applied e.g. to water management, safety, public lighting, waste management, e-

government or crisis management. 

The Smart City concept is a program change driven by the political representation of 

the city and it is a gradual process, not a state. In contrast to conventional planning and 

operation of urban agendas, Smart City simplifies the process of engaging the professional 

and general public by using electronic tools (e.g. communication platforms or social 

networks). It enables the city's strategies to be made up not only by a professionally 

competent contractor in cooperation with the relevant department of the city, but also by 

work groups made up of experts from various institutions, local entrepreneurs and interest 

groups that are effectively coordinated by the city using electronic media. The resulting 

strategies can be submitted for comments in electronic public forums and then discussed 

with the public at open meetings so that the introduction of their final form is generally 

accepted by the citizens and reflects as many notions and ideas as possible at the same time. 

This approach also anticipates prudent investment in new technologies that will support 

these new programs. This has an impact on the investment costs but above all on the 

operating costs associated with the technology (Bárta, et al., 2015). There is an equivalent of 

the Smart City concept on a regional scale, on the level of self-governing lower units and it 

is called the Smart Region concept. 

In Europe, the Smart City/Region concept is a response to considerable urbanization 

and, to a large extent, a further step in the development of the EU's regional policy, which 

has so far focused on supporting larger regions. However, the ongoing concentration of 

economic power requires a special approach to tackling the problems of small regions, cities 

and municipalities, which are being pushed by citizens' demands for environmental 

improvements while maintaining economic performance that largely ensures quality of life. 

Massive investments to improve urban conditions are becoming increasingly 

complicated and the tight budgets of smaller regions or municipalities are not prepared to 

carry out such activities without an external impulse (the state, the European Union). Smart 

City/Region involves industry, universities and not just the capacities of the city or region 

(human, financial) to improve conditions. In this partnership the city/region in fact creates 

conditions for pilot projects aimed at finding solutions that are beneficial to citizens, while 

looking for innovative economic models to finance further expansion of the system. It is an 

interconnection of existing processes towards seeking synergies for their higher efficiency 

(Král, et al., 2017). 
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The Smart City/Region concept is not yet clearly defined in literature, but there are 

some common features of Smart City/Region that are common for most scholarly and 

conceptual documents on this subject. They include particularly the following attributes 

(Caragliu, Del Bo, Nijkamp, 2009): 

➢ High-quality network infrastructure in the city and its effective use to meet the 

economic, social and other needs of the city's inhabitants. 

➢ Urban development of the city which is friendly to business and innovation. 

➢ Cities have an efficient public service apparatus that enables economic growth 

while ensuring social inclusion. 

➢ Emphasis on the development of creative, innovative and high-tech sectors, 

including the development of qualified work infrastructure and appropriate infrastructure. 

➢ Emphasis on environmental and energy sustainability of urban development. 

The following definition of Smart City suitably summarizes the above-mentioned 

basic attributes (Hollands, 2008). In this definition, Smart City is understood as a modern 

urban concept, the basic vision of which is to achieve interconnection of highly developed 

urban infrastructure (energy, telecommunications, transport, environmental), business and 

education and educational institutions in the city into one effective whole with maximum 

functionality. 

Smart City works with other “intelligent” technology concepts, especially Smart Grid, 

smart buildings and clean mobility. The emphasis on a comprehensive approach is also 

reflected in the European project of the University of Vienna, which has defined the basic 

dimensions of Smart City development as follows (Giffinger, et al., 2007): Smart Economy, 

Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living. 

It is important to point out that Smart City is not a purely technical field. It involves 

interconnection of a wide range of different professions, and even though state-of-the-art 

technologies are its integral part, they only act as one of the tools to ensure a high-quality 

life for the city's inhabitants and make energy and services more efficient. Just because a 

city has smart and energy-efficient street lighting doesn't mean it's Smart at the same time. 

Terminal devices, in most cases sensors, are the basic technical element of smart cities. 

Sensors are basically very simple devices that can measure a certain physical or technical 

quantity. Sensors are further integrated into sensor networks, which can generate a large 

amount of information on various changes in the environment. An important feature within 

a smart city is sharing collected information among different systems. To improve the 

interoperability of individual components, we need to share information with users and 

provide data among systems, ideally in real time. What makes the whole Smart City concept 

really smart is analysing a huge amount of data (the so-called Big Data) and then 

performing defined actions. Interconnection of products, services and people into one unit 

through the so-called Internet of Things (IoT) was made possible mainly by the following 

factors (Bláha, 2016): new technologies and cheap internet connection, availability of 

sensors and necessary hardware, massive use of smartphones, availability and speed of the 

Internet. 

However, this very fast and almost uncontrolled development and technological 

complexity of integrating existing infrastructures with relatively young internet 

technologies, such as cloud services, smartphones and mobile applications, wearables, 

wireless technologies (Wi-Fi, RFID, NFC), etc., open doors to potential cyber threats. 

This implies that the Smart City concept is relatively flexible and can be adapted to the 

level of development and to the needs of a particular city. For example, the initiative called 
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Smart Cities and Communities supported by the European Commission (European Union, 

2019) and the related mayor initiative Covenant of Mayors, 2008, focus primarily on 3 

dimensions out of these 6 dimensions, namely on smart mobility, smart environment and 

smart housing (especially with regard to energy savings in buildings and networks). On the 

other hand, for example Amsterdam chose to focus primarily on innovation and 

entrepreneurship in its Smart City concept (Amsterdam City, 2019), i.e. on the dimensions 

of smart economy and smart people. 
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CAN WROCLAW BE CATEGORIZED AS A SMART CITY? AN ANALYSIS 

Alicja Kozak  

Wroclaw University of Economics and Business, Poland  

 

This article aims to determine whether Wroclaw can be classified as a smart city. A 

smart city is a relatively young concept, understood by scientists in a variety of ways. 

Considerations in the paper concern identification of common aspects in the understanding 

of a smart city and comparing them to the activities undertaken by Wroclaw. The 

positioning of the city in smart city (and smart city components) rankings is also compared.  

1. Introduction 

Wroclaw, the capital of the Lower Silesian Voivodeship with 642.9 thousand 

inhabitants1, is the urban system in which many processes, such as diffusion of innovation 

and economic growth, occur. It is a business, technology and education hub. In terms of 

GDP per capita, Wroclaw ranks third when comparing Polish cities2, what is more Wroclaw 

is on the third step of the podium in the ranking of the most dynamically developing 

European cities3. Nevertheless, does all this mean that Wroclaw can be categorized as a 

smart city? 

2. Smart city – diversification of definitions and methods of measurement 

 
1 Data for August 2020; Urząd Statystyczny we Wrocławiu, https://wroclaw.stat.gov.pl/zakladka2 (access: 07.10.2020).  
2 PKB – Produkt Krajowy Brutto, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

http://gospodarka.dolnyslask.pl/pkb (access: 07.10.2020). 
3 CEE Investment Report: Thriving Metropolitan Cities, Skanska, https://www.skanska.pl/oferta/biura/raporty-i-

standardy/cee-investment-report-2019 (access: 07.10.2020). 
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The concept of a smart city is relatively young - it was first used in 1992 by D. Gibson, 

G. Kozmetsky and R. Smilor. The original meaning referred only to how technology is used 

to conduct the most efficient energy management possible and reduce greenhouse gas 

emissions. At the beginning of the 21st century, the interest in the idea began to proliferate 

among scientists of various fields and other social groups, which resulted in many, often 

different, points of view of smart city and its definitions. For example, Bakıcı et al. state 

that smart city is 'a high-tech intensive and advanced city that connects people, information 

and city elements using new technologies to create a sustainable, greener city, competitive 

and innovative commerce, and increased life quality'4, while G. Lazaroiu and M. Roscia 

diminish the importance of technology arguing that it is 'a community of average technology 

size, interconnected and sustainable, comfortable, attractive and secure.'5 Assuming the 

definition of the examined city – Wroclaw – the smart city is ‘a city offering its inhabitants 

a high quality of life, good infrastructure, friendly environment and transport, as well as a 

thriving economy and education.’6 After reviewing the literature, the following common 

aspects in the understanding of a smart city were selected: 

• creative-thinking society that can use technical and technological 

innovations in its daily activities (including information and communication 

technologies); 

• society participation;  

• interconnected city spheres (economy, living etc.); 

• high-quality life. 

How the level of 'intelligence' of urban centres is measured also varies. One of the first 

models created is the multi-criteria The Smart City Model. Its creators assumed that Smart 

City is a city well performing in 6 ‘smart’ characteristics: mobility, economy, environment, 

people, living and governance7. Worth pointing out is also comprehensive The Global Smart 

City Performance Index in which cities are assessed in 4 categories, different than in the 

previous model mentioned, namely mobility, healthcare, public safety and productivity8. It 

is natural that if various criteria and indicators measure a given phenomenon, their rankings 

will differ - this makes defining the smartness of a city difficult. Numerous assumptions can 

be made regarding the division of cities into not smart and smart cities.  

3. Wroclaw's development path towards a smart city 

Wroclaw, as one of the critical centres of science and innovation in the country, boasts 

a well-established and broad educational base and a dynamically developing economy. They 

are essential aspects of the concept of the smart city – for instance, without educated 

citizens, there will be no diffusion of innovation.  

However, on the official website (www.wroclaw.pl) a dedicated subpage Wrocław 

Smart City lets to learn about the 8 pillars of such city (lifestyle, people, transport, 

management, environment, education, infrastructure, economics). In each pillar 

implemented tools, documents, programs (in total 51) etc. are briefly presented. For 

example, SmartFlow – ‘a tool for intelligent management of the water supply network which 

 
4 T. Bakıcı, E. Almirall, J. Wareham, A Smart City Initiative: the Case of Barcelona, “Journal of the Knowledge 

Economy”, 4(2), 2012, p. 139. 
5 G. C. Lazaroiu, M. Roscia, Definition methodology for the smart cities model, “Energy”, 47(1), 2012, p. 326. 
6 Smart City Wroclaw, https://www.wroclaw.pl/smartcity/idea-smartcity (access: 07.10.2020).  
7 European Smart Cities, http://smart-cities.eu/model.html (access: 07.10.2020). 
8 Juniper Research, Smart Cities – What’s In It For Citizens? https://newsroom.intel.com/wp-

content/uploads/sites/11/2018/03/smart-cities-whats-in-it- for-citizens.pdf (access: 07.10.2020). 
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collects data from sensors located in the city9. However, firstly, in many cases, the 

information is not being updated (the last update was often 5 years ago in 2015). Secondly, 

there is no information for residents about the efficiency or success of implementing 

individual tools and programs. The same issue occurs in open data platform (‘Otwarte dane 

Wrocław’) which allows citizens to access various city data (static traffic disruptions, city 

budget etc.) but several are similarly rarely updated10.  

This reduces the possibility of society’s participation in the development of Wroclaw. 

The CityLab project is a positive exception. It is also crucial for introducing smart city 

solutions – its goal is to create areas in the city space where entrepreneurs, start-ups, 

scientists and consortia of these entities will be able to test proprietary, unique and 

unprecedented solutions in the public space11.  

Another example of social participation is supporting start-ups. Wroclaw provides 

modern research infrastructure acts as a recipient of solutions created by start-ups, as a 

partner in an acceleration program for start-ups and as an initiator of projects aimed at 

integrating the start-up environment.  

Concerning the implementation of the latest technologies, Wroclaw can boast a 

strategic partnership with Nokia – with the aim to begin a digital transformation to provide 

services tailored to the needs of citizens12. It will undoubtedly contribute to increasing the 

quality of life of the inhabitants. 

Another issue, which was outlined in the first point of the work is the interconnection 

between city spheres. In case of Wroclaw connection within the single spheres sometimes 

occur – for example in public transport, but not between spheres. As a result, changes in one 

sphere do not affect the adaptation of appropriate mechanisms, programs in other spheres. It 

can be concluded that such a city does not have a flexible response to changes. 

4. Wroclaw in comparison with other cities 

By comparing Wroclaw’s positions in smart city (and smart city components; table 1) 

rankings, in which the city was included, it can be stated that only in one case (IESE Cities 

in Motion Index) Wroclaw takes a position in the first half. Moreover, in 3 of them, the city 

is not even included. The exception is Polish ranking Premium Brand, which shows that the 

city has the best reputation among Poles. Basing on these considerations, it can be stated 

that there are urban centres much more developed towards smart cities in the world. 

5. Conclusions  

Taking into consideration difficult possibility of society’s participation in city 

development, a lack of interconnection between city spheres (mobility, economy) and not 

high position in smart city rankings it can be stated that Wroclaw is not a smart city. 

Contrastingly, several smart projects and systems were implicated, and they are still being 

developed. What is more, the city established a promising strategic partnership with Nokia, 

and it has the best polish city reputation among Poles. Given the unclear conceptual 

situation, it is impossible to state unequivocally whether Wroclaw is a smart city. However, 

due to the listed in this paper actions taken, it might be concluded that Wroclaw is on the 

path of development to transform into a smart city. 

 

 
9 Pillars of Smart City Wrocław, https://www.wroclaw.pl/smartcity/pillars-of-smart-city-wroclaw (access: 07.10.2020). 
10 Otwarte dane Wrocław, https://www.wroclaw.pl/open-data/dataset (access: 07.10.2020). 
11 Projekt Wrocław CityLab, https://www.wroclaw.pl/smartcity/projekt-wroclaw-citylab (access: 08.10.2020). 
12 Wrocław, the 1000-year-old city of the future, https://www.nokia.com/networks/case-studies/city-of-wroclaw (access: 

08.10.2020). 
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Table 1. Smart city and smart city components rankings. Comparison of positions 

taken by Wroclaw 
Name of ranking Ranking position Total number of 

cities 

Year of publication 

IESE Cities in Motion 

Index 

88 174 2020 

Quality of Life Index by 

City 2020 Mid-Year 

173 245 2020 

Quality of living city 100 231 2019 

Premium Brand (Only 

polish cities)  

1 18 2019 

Source: own study based on IESE Cities in Motion Index, IESE Business School of Navarra, 

https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0542-E.pdf (access: 08.10.2020); Smart City Index 2020, IMD, 

https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index (access: 08.10.2020); Quality of Life Index by City 2020 

Mid-Year, Numbeo, https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings.jsp (access: 08.10.2020); Quality of living city, 

MERCER, https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings (access: 08.10.2020); Wrocław 

miastem z najwyższą reputacją – znamy wyniki Premium Brand 2019 

http://www.premiumbrand.com.pl/aktualnosci/miasta-2019 (access: 09.10.2020). 
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Contemporary social and economic development (regional and local) occurring under 

very dynamic conditions triggered mostly by globalization requires effective and 

professional safety-targeted actions aiming to stabilise undesirable threats as well as to 

develop safety strategies. It is crucial as a safety category requires its adaptation to each and 

every social and economic reality which subsequently confirms its flexibility and evolution. 

It is directly related to the economic policy being created which is going to use features of 

the Polish economy and society which are to provide a competitive advantage over other 

economies. It denotes that in conditions of a new service-oriented economy safety is 

becoming the most significant element of development.   

 

An advanced process of globalizing the world economy requires recognising safety 

related assumptions not only on a global or national scale but first of all on a regional and 

local level. The threats might have been smaller if regional and local development factors 

had been better used especially with respect of effective management. It should aim not 

only at counteraction but first of all at fighting crime by means of wide initiatives (e.g. 

education about safety).  

This paper aims to indicate safety as a factor stabilising processes of growth and social 

and economic development under globalization in the context of new threats appearing and 

causing a social risk. This paper makes use of a research method mainly involving a critical 

analysis of the literature on the subject using sources and a descriptive method.  

1.Globalization and its faces 

At present, globalization is one of the most significant phenomena affecting various 

areas of existence of a human being and safety13 whereas related processes occurring in the 

world as well as accompanying liberalism impose onto our economy and the society 

(communities) new challenges of creating a modern development policy aiming to diminish 

a gap to richer states of the European Union. In general terms, it goes beyond national 

boundaries with all actions. Globalization involves a promoted concept of “one world” 

which is very much diversified. Nevertheless, gobalization itself ceases to be treated as 

mere idee-fixe securing everybody with the future of a happy life in the “global village” as 

the world predominantly tends to evaluate it and accompanying processes as something 

inevitable. In practice, for instance an everyday observation of economic phenomena shows 

that the growth and broadly understood development go with improvement of the quality of 

inhabitants’ life.  

It entails a growth in the labour force in the households' sector, facilitating access to 

education and training leading to an increase in the education level of the society and 

improved qualifications of citizens, a growth in employment and work efficiency resulting 

in lower unemployment as well as enhanced professional activity. However, in parallel we 

more often face family crises, a growing number of the addicted, the poor, the homeless, 

those living on the breadline. It is confirmed by different types of economic discrepancies. It 

 
13 A. Łuczyszyn, Miasta jako miejsca kumulacji przestępczości, (w:)  Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa 

województwa dolnośląskiego, (red.) A. Zakrzewska–Półtorak, D. Rynio, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, Prace Naukowe Nr 490, Wrocław 2017, p.210. 
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may denote that the nature of threats to be faced is very much diversified and results from 

global dangers. One of them entails adjusting to a consumption-oriented lifestyle as well as 

slow disappearance of social solidarity14. It means that the state policy aiming at quick, 

stable, social and economic development must account for safety not only in general terms 

but also in details15. 

Globalization has not omitted nor eliminated criminal behaviour as there are examples 

of crimes committed in newly developing metropolises or large cities. This fact seems pretty 

obvious however it needs confirming all the time and indicating that “bigger benefits are 

derived by those who are seeking not only work but profit, not only stabilization and safety 

but maximisation and possession of goods”.16  It is becoming more possible in bigger 

centres as crime diversifies there. “An example may be given by territorial processes and 

networking of global economic processes needing to include Polish cities into 

implementation of national innovation policy and regional innovation strategies as well as 

the safety policy of our state. It means that favourable integration of Poland into the 

structures of the European Union raising its place in the European and world division of 

work is conditioned by a change into the paradigm of regional and local development of 

Polish cities enabling to create and execute urban strategies for innovative development and 

pro-innovative urban strategies. “Such a situation will favour development of Polish 

metropolises and metropolitan areas which in turn will trigger innovation in safety areas 

regarding first of all prevention. Nevertheless, one must remember that this innovation and 

creativity will also refer to the other side which is seeking new forms of committing 

crimes”17. It confirms that looking for connections between the problem of safety and 

globalization intuitively felt and recognised from the point of view of cooperation between 

the services and local authorities is not an easy task. Diversification of this impact favours 

multiplication of research approaches towards searching interdependences between 

occurring changes and the level of safety. “More often the above-mentioned equalities 

enhance resulting from the economic and social status, human relations dehumanize, the 

entire neighbouring environment commercialize”18. Under such circumstances it is 

necessary to carry out research on relations between globalization and safety in view of 

possible global threats (terrorism, cyber terrorism, organised crime) as well as local threats 

(nature pollution, unemployment, education).   Therefore, safety is not only the most 

important factor of development (national, regional, local) but also an element of every 

scientific field.  

When discussing this problem, it is important to consider an issue of safety degree or 

its lack. It seems to be a consequence of spatiotemporal differences in occurrence of threats, 

more or less advanced forms of response and prevention. Therefore, safety cannot be 

 
14It also refers to defence of the state as according to the latest research, few Poles would be willing to make sacrifices 

for their homeland in the event of a crisis or war. 
15 The national, regional and local level.  
16 A. Łuczyszyn, M. Łuczyszyn,  Bezpieczeństwo wewnętrzne jako element bezpieczeństwa państwa i czynnik 

stabilizujący procesy rozwoju społeczno-gospodarczego-ujęcie regionalne i lokalne, (w:)  Regiony, metropolie, 

miasta,(red.) A. Zakrzewska-Półtorak, P. Hajduga, M. Rogowska,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 467, Wrocław 2017, p.204. 
17 A. Łuczyszyn, Miasta jako miejsca kumulacji przestępczości, (w:)  Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywy 

województwa dolnośląskiego, (red.)  A. Zakrzewska-Półtorak, D. Rynio,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 490, Wrocław 2017, p.217.  
18M. Jaworska, Metodologiczne aspekty badań na poczuciem bezpieczeństwa publicznego, (w:) Prewencja i edukacja w 

kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej,  (red.) A. Jaworska,  M. Stefański, Akademia Pomorska w 

Słupsku, Słupsk 2007, p.87. 
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analysed as “the state of no threats”19 but, also as “the state enabling the state to develop 

normally, to successfully achieve objectives through organised protection and defence 

against huge threats using the forces and measures from all fields of state operations”20. It is 

crucial to have “freedom of action not accompanied by the feeling of threat which is the 

state of mind determined by a specific form of international order; a condition for survival; 

a rational standard of living”21. 

Therefore, contemporary globalization apart from positive economic, social and 

political aspects also brings new threats in terms of conflicts transforming into some kind of 

pathology. These pathologies include: organised economic, drugs and cars-related crime, 

terrorism, cyber terrorism or human trafficking22. This real history of the contemporary 

world and current economic reality displays the threats mentioned above with the intensity 

unseen before. Everyday life alarms us of terrorist activities which constitute a new material 

for analyses and elaborations. Each time we identify more covert forms of threats. 

Undoubtedly, this huge pathological phenomenon is favoured by the current world 

economic system which made a financial and social diversification.  

2.Factors and determinants to dangers of  crime under circumstances of globalization 

There is a serious concern that globalization is becoming a world generator of new 

unexpected threats. A good example is new nationalism connected to national movements in 

Europe which appeared at the end of the 20th century. It is reflected in new ethnicity 

denoting that immigrants coming to Europe do not want integration but wish to maintain 

their uniqueness. In view of global threats we may speak about the so called “long-distance 

nationalism’” meaning participation of immigrants living in various countries in fights in 

one country. The consequence of these threats is often the so-called ‘crawling biological 

conquest’ involving a change in ethnic composition of a region. This situation also leads to 

frequent division into “natives and “strangers. The former possess full citizen rights, the 

latter do not possess any. Inequality in citizen rights appear. It is clearly visible in the 

European Union states. This proves that factors and political determinants significantly 

affect continuous creation of new dangers in particular regional conflicts and other 

pathologies. In reference to the above mentioned terrorism, one must agree that the existing 

advancement of the globalization process defines as one of the main causes of posing this 

world threat to be unfair distribution of income in the world. 

Therefore, we may state that a liberal orientation of the world economy has brought 

civilization progress, a growth and economic development in selected countries on one hand  

threats. On one hand, we deal with development of a national economic system and on the 

other with high demand of the society with respect of the state (its government) to secure 

safety in its various areas.  

 State and private entities move around in the areas under threats. In practice, it means 

identification of a global risk area based on internal and external factors. The former include 

the use of certain forms like terrorism by organized criminal groups. Such factors involve 

social discontent with deepening recession, the above mentioned income differentiation, 

poverty and social divide, the operation of the grey area where money is put by criminal 

groups, creation of youth political organizations with extreme views. The latter includes 

 
19 M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa, definicje, wymiary, paradygmaty, Warsaw 2006, p.15. 
20 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne , zarys systemu, Difin, Warsaw 2013, p.12. 
21 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warsaw 1996, p.15-16. 
22We know more from the literature on the subject, the media, experiences from other countries, nations, societies, we 

know much more about the threats.  
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Poland’s open foreign policy, decisive actions aiming to eliminate pathological phenomena 

with all its variations. External factors are said to affect internal ones. Such a situation poses 

a risk.  

Conclusion 

To sum up, we may claim that the classical concept of diving states into blocks of 

influence zones is losing its significance in favour of interest groups of states and particular 

groups. States and social groups do not perceive an area in traditional geographical terms 

but in economic terms meaning economic space as markets of goods and investment. Such 

an approach leads to newer and newer conflict areas and competition among countries is 

more intense.  

State and private entities move around within the secure area. Citizens understand 

compliance with economic safety for example as stable interest rates and exchange rates, 

employment security and savings whereas the state is able to freely achieve internal and 

external political objectives comprising macro-economic, social and foreign policies. It 

enables states to use occurring globalization processes for further development. However, 

these processes are accompanied by afore-mentioned risk which is posed by the most 

advanced level of development of manufacturing forces ever seen in the economic history. 

It is becoming “often invisible and is based on causative interpretations, manifests itself 

solely in the (scientific or relatively anti-scientific) knowledge on this subject and may be 

changed by this knowledge, may be decreased or increased, made more dramatic or ignored 

and thus open to social processes of defining ”23. It is exemplified by the media which 

expose the risk on everyday basis, transmitting the threats often their “plagiarism” from 

other countries as they are contradictory to capitalist logic of development.  
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БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 
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Енергозабезпечення населення і глобальна екологічна криза змушує країни світу 

впроваджувати і застосовувати нові альтернативні засоби виробітку енергії. 

Враховуючи майже невичерпні сировинні ресурси, все більше уваги держав 

привертають методи видобування і переробки біогазу. Сприятливі зміни в 

закононодавстві ще більше стимулюють інвесторів вкладати кошти у будівництво 

біогазових установок. Здійснимо аналіз ринку біогазу в Україні та за кордоном з 

метою виявлення проблем і подальших перспектив у даній галузі.  

Обсяги інвестицій в біогазові станції в Україні за період 2012-2019 рр. 

становлять близько 112 млн євро [1,2,3]. При цьому станом на 01.10.2019 р, 47 МВт 

(67 %) електроенергії виробляється біогазовими електростанціями, що працюють на 

відходах АПК, а 23 МВт – із біогазу з полігонів ТПВ. Розвиток ринку біогазу в 

Україні, зважаючи на високу інвестиційну вартість, відбувається в основному завдяки 

великим компаніям. В той час як у країнах Європи більш ніж 50% фермерських 

господарств мають БГУ різної потужності завдяки програмам державної підтримки 

[2,3]. Так, у Німеччині кількість діючих на базі фермерських господарств біогазових 

станцій складає близько 10000. Здебільшого це установки малої потужності, а 

кількість великих біометанових заводів становить 194 [2,3]. Порівняння статистичних 

даних по Україні  з даними по Німеччині показало суттєву відсталість вітчизняного 

ринку біогазу від європейського лідера. При цьому Україна має значний потенціал за 

рахунок високів темпів розвитку сільського господарства як основного постачальника 

біоенергетичної сировини, а також завдяки низькій насиченості ринку (1,3% від 

обсягу виробляємої біоенергії Німеччини). На активність зростання кількості 

біогазових станцій в Європі вплинула, перш за все, державна політика щодо 

покращення охорони навколишнього середовища та боротьби з викидами парникових 

газів внаслідок низької переробки побутових і промислових відходів.  

Тому європейські країни підтримують і стимулюють компанії, що займаються 

виробництвом біогазу з подальшим отриманням електроенергії, тепла і біоетанолу, за 

рахунок «зелених» тарифів і пільгових відсоткових ставок по кредитах [2]. На 2016 

рік за статистикою Європейської біогазової асоціації кількість біогазових комплексів 

у європейських країнах становила 17662 одиниць, з них 497 займалися очищенням 

біогазу та виробленням біометану (у 2011 році лише 187). Як зазначають експерти 

Європейської біогазової асоціації, в перспективі питома вага біометану у 

європейському виробництві газу складатиме 33-40%. При цьому члени Європейської 

біогазової асоціації вважають достатньо високим потенціал виробництва біогазу і 

біометану в Україні. Недаремно, у 2019 році Україна зайняла 8-у позицію серед 100 

країн світу, які розвиваються, за привабливістю інвестицій у відновлювані види 

енергії (ВВЕ) [2], що на 55 місць вище, ніж у 2018 році (рис. 1).  

Комплексна оцінка привабливості інвестицій у відновлювані джерела енергії (Ri 

ВДЕ) розраховувалася за трьома показниками: «Основи» («Fundamentals»), 

«Можливості» («Opportunities») та «Досвід» («Experience»). Кожний показник 

оцінювався групою авторитетних експертів у даній галузі з урахуванням вагомості 
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(0,5; 0,25 та 0,25 відповідно). Так, наприклад, для України показник «Fundamentals» 

склав 3,24; «Opportunities» - 1,24 і «Experience» - 2,17.  

Отже, Ri ВДЕ = 3,24*0,5+1,24*0,25+2,17*0,25 = 2,47. 

 
Рис. 4. Оцінка привабливості інвестицій у відновлювані види енергії серед 

країн, які розвиваються, у 2019 р. [2] 

В 2019 році в Україні було перероблено лише 3-4% побутових відходів та 5% 

залишків сільськогосподарської продукції, що розкриває перспективи щодо зростання 

питомої ваги сміття та відходів АПК в якості сировини для біогазу. За попередньою 

оцінкою річний вихід біометану з відходів АПК та з полігонів ТПВ може складати 3,2 

млрд м³. Вирощування енергетичних культур на непридатних для сільського 

господарства землях (близько 4 млн. га) додасть ще 3 млрд. м³ біометану [3].  

Утворення електроенергії з біогазу сприяє вирішенню двох проблем одночасно: 

зменшується негативний вплив відходів на навколишнє середовище; скорочуються 

обсяги утворених і видалених у спеціальні місця відходів. 
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Оптимізація роботи основних служб підприємства, підвищення віддачі від 

наявної технічної бази повинно бути реалізовано шляхом впровадження 

спеціалізованого програмного забезпечення. Тільки за рахунок автоматизації збору 

інформації, формування наочних звітних форм, «прозорості» системи на всіх рівнях 

можна домогтися практичних результатів.  
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http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=%20UKRAINE&product=indicators&
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Прикладом може слугувати АТ «Укрзалізниця», на якій вже з 2012 року працює 

Єдиний Центр обробки даних. Платформою для реалізації проекту стала розробка та 

підключення Єдиної автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями 

Укрзалізниці (скорочено  АСУ ВП УЗ-Є), яка об'єднала в собі електронні бази даних 

по всіх шести залізницях України. Експерти в галузі створення інформаційних 

управлінських систем підкреслюють, що без створення такого єдиного 

інформаційного фундаменту перехід на нову якість здійснення перевезень, нові 

технології роботи, прийняття оперативних управлінських рішень, середньострокове і 

довгострокове планування всіх ресурсів залізничного транспорту неможливо 

здійснити. 

З метою покращення діяльності локомотивного депо Кременчук проведена 

робота з впровадження системи АСУ. На першому етапі пропонується локомотиви, на 

яких встановлені механічні швидкостеміри, обладнати електронними 

швидкостемірами КПД-ЗВ. Досвід експлуатації цього приладу показав істотне 

підвищення надійності та зручності обслуговування в порівнянні з механічними 

моделями. Це дає можливість оперативно застосовувати режими гальмування і тяги 

при управлінні потягом на шляху з будь-якою складністю профілю, контролювати 

зрушування з місця без створення небезпеки розриву складу, оперативно перевіряти 

ефективність гальм. Одночасно ведеться реєстрація витрат електроенергії. Наступним 

кроком нововведень в локомотивному депо є впровадження автоматизованих робочих 

місць (АРМ) на базі персональних комп’ютерів працівників локомотивних бригад. 

Вони охоплюють сферу діяльності таких посад, як нарядник, черговий, машиніст-

інструктор, інші керівники всіх рівнів. Одним з ключових є впровадження АРМ 

нарядника локомотивних бригад, що значною мірою забезпечить безпеку роботи за 

рахунок недопущення в поїздку машиністів і помічників з порушенням режиму праці 

та відпочинку, психологічною несумісністю, відсутністю обкатки та іншого. Перехід 

на електронну книгу нарядів дозволить істотно підвищити безпеку руху потягу. 

Відмова від книги нарядів успішно реалізована в електровозному депо Харків – 

«Жовтень» Південної залізниці. Автоматизація основних функцій нарядника 

вирішить відразу кілька завдань: виключається можливість випадкових помилок 

нарядника при формуванні локомотивних бригад і постановці їх у наряд; 

оптимізується робота з персоналом та локомотивними бригадами (програма пропонує 

користувачеві кращі варіанти, залишаючи за ним право вибору); всі розрахункові 

операції виконуються в автоматичному режимі. Програма являє собою набір 

інтерактивних таблиць, що відображають в режимі реального часу поточну ситуацію 

стану персоналу локомотивних бригад, розкладів поїздів і явок, журналу явок.  

Одним із завдань автоматизації маршруту машиніста є підвищення достовірності 

інформації, яка напряму залежить від якості роботи співробітників підприємств 

лінійного рівня. Підвищити відповідальність працівників станцій і локомотивних 

депо, що беруть участь  у формуванні електронного маршруту машиніста,  покликана 

технологія радіочастотної  ідентифікації. Технологія дозволяє з точністю зафіксувати 

виконання графіка руху і питому витрату дизельного палива на тягу поїздів по кожній 

поїздці. Стане простіше і машиністу, для якого на зміну паперовій роботі прийде 

електронна карта. Вона не випадково називається багатофункціональною, оскільки 

включає в себе додаткові опції (рис. 1).  
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Рис. 1. Основні функціональні можливості електронного маршруту машиніста 

 

Головна перевага електронного маршруту - у його неупередженості; інформацію 

про час явки на роботу, медичний огляд або пройдений передрейсовий інструктаж 

змінити ззовні неможливо. Система допоможе вирішити ряд проблем, наприклад, з 

ефективного використання бригад. 

Отже, впровадження та використання автоматизованих систем управління має 

багато переваг, а також є невід’ємною умовою ефективної роботи фахівців 

вітчизняних підприємств. 
 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Рубан Б. В. 
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Поряд із економічними чинниками все більшу роль у забезпеченні 

конкурентоздатності, досягненні високої продуктивності та прибутковості 

виробництва починають відігравати соціально-відповідальні функції підприємства, 

включення до його компетенцій питань підтримки природоохоронних заходів, 

розробки та реалізації програм розвитку культурного та соціального спрямування, 

стабільного функціонування закладів соціальної інфраструктури, формування систем 

соціального, освітнього та психологічного забезпечення працівників підприємства, 

впровадження принципів етичної поведінки у відносинах з постачальниками та 

споживачами.  

Наразі не існує єдиної думки щодо базових механізмів корпоративної соціальної 

відповідальності, ієрархічної підпорядкованості складових, визначення важливості 

впливу на конкурентні позиції підприємства на ринку та загальні результати 
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діяльності підприємницьких структур. Тому, трансформація суспільних цінностей та 

пріоритетів вимагає внесення змін до діючої практики управління підприємствами, 

забезпечення інтеграції принципів, методів та інструментів соціальної 

відповідальності у діяльності вітчизняних підприємств. 

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємства підлягає 

еволюційним процесам: від відповідальності лише перед акціонерами; розвитку 

взаємодії із різними групами зацікавлених сторін до відповідальності, як способу 

створення сприятливого середовища; функціонування та запровадження сучасної 

концепції – меценатства; благодійності, адресності програм у сфері екології та 

захисту праці; формуванні позитивного іміджу та нових підходів стратегічного 

менеджменту. Необхідно виокремити як мінімум дві групи зацікавлених сторін – 

стейкхолдерів: нижня ланка (акціонери, інвестори, працівники, споживачі, 

постачальників тощо) та вища (територіальні громади, засоби масової інформації, 

неурядові організації, навчальні заклади тощо). Рівень впливу окремих представників 

першої групи буде визначатися метою етапів розвитку підприємства. Інше значення у 

представників другої групи, що визначається можливостями впливу на формування 

середовища, сприятливого для діяльності соціально-відповідального підприємства. 

За інтегрування механізмів соціальної відповідальності у стратегію управління 

промислового підприємства здійснюють вплив фактори внутрішнього – цінності та 

ресурси підприємства, та зовнішнього середовища, або комбінування їх обох 

одночасно, включаючи перетинання інтересів стейкхолдерів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Фактори, що мають вплив на формування механізму корпоративної 

соціальної відповідальності 
Зовнішні фактори Внутрішні фактори  

1. Структура ринку Ресурси 

підприємства 

(нематеріальні) 

Цінності Потреби 

стейкхолдерів 

2. Конкуренція Людський капітал Соціальна 

складова 

підприємства 

Потреби 

персоналу усіх 

рівнів 

3. Ринкова концентрація Соціальний сфера, 

капітал 

Стратегія 

розвитку 

Потреби 

постачальників 

4. Стадія життєвого 

циклу товару або послуг 
Репутаційний 

капітал (ризики) 

Імідж 

підприємства 

Потреби 

споживачів, 

замовників 

5.Рівень диференціації  

або концентрації ринку 

Залучення 

стейкхолдерів 

 Місцеві громади, 

співтовариства 

6. Темпи росту Нематеріальний капітал Інвестори 

7. Бар’єри для входу на 

нові ринки 

Невідповідність стратегії 

соціальним вимогам певного 

ринку або його сегменту 

Держава та 

суспільство, 

засоби масової 

інформації 

 

Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності може 

використовуватися в практиці управління соціально-економічним розвитком 

підприємства на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях з метою удосконалення 

соціально-визначеного підходу розвитку, оцінки і позиціонування підприємства у 
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галузі та ведення соціально-відповідального бізнесу в практиці діяльності 

підприємства. 

Стратегічний підхід до соціальної відповідальності передбачає розширення 

соціальної відповідальності за рамки рішення короткострокових, внутрішніх для 

підприємства виробничих і соціальних завдань. Він націлений на діяльність з 

вирішення внутрішніх і зовнішніх проблем соціального, екологічного та 

економічного характеру, що безпосередньо впливають їх основну діяльність 

підприємства відповідно до його стратегічних інтересів, з метою довгострокового 

підвищення стійкості бізнесу [1]. 

Вияв форм та проявів корпоративної соціальної відповідальності серед 

вітчизняних підприємств характеризується несистемністю та вузькою спрямованістю, 

наявністю безлічі перешкод серед яких надмірний податковий та адміністративний 

тиск, недосконалість фіскального механізму стимулювання, відсутністю органу, щодо 

запровадження діяєвих інструментів, стандартів та методик реалізації політики 

корпоративної соціальної відповідальності. Забезпечення розвитку та поширення 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні можливо лише через 

узагальнення світового досвіду цієї концепції та визначенні можливості її 

використання, із врахуванням національних особливостей. Необхідне формування 

національних моделей корпоративної соціальної відповідальності підприємств, що 

враховуватимуть існуючі розбіжності політичного, соціально-економічного стану 

країни та уніфікація вимог до корпоративної соціальної відповідальності через 

поширення адаптивних міжнародних документів, загальноприйнятих систем оцінки її 

рівня. 
 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Лазаренко А.О. 

Науковий керівник ст. викладач Різніченко Л.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Cтaбiльний розвиток пiдприємcтвa у ринковому cередовищi можливий лише зa 

умов поcтiйного вдоcконaлення його дiяльноcтi, пiдтримaння здобутих i формувaння 

нових конкурентних перевaг. Iнновaцiйнa дiяльнicть є оcновою для зaкрiплення 

позицiй пiдприємcтвa нa зовнiшньому тa внутрiшньому ринкaх.  

Впровaдження iнновaцiйного процеcу нa виробництвi може знaчно покрaщити 

фiнaнcовий cтaн пiдприємcтвa, що дозволить йому не тiльки отримувaти бiльшi 

прибутки, a й випуcкaти конкурентоздaтну продукцiю тa розширювaти влacне 

виробництво.  

Упрaвлiння iнновaцiйним процеcом – одне з нaпрямкiв cтрaтегiчного 

упрaвлiння, здiйcнювaного нa вищому рiвнi керiвництвом компaнiї. Його метою є 

визнaчення головних нaпрямкiв нaуково-технiчної i виробничої дiяльноcтi оргaнiзaцiї 

в тaких cферaх, як: розробкa i впровaдження нової продукцiї (iнновaцiйнa дiяльнicть); 

модернiзaцiя й удоcконaлення продукцiї, що випуcкaєтьcя; подaльший розвиток 

виробництвa трaдицiйних видiв продукцiї; зняття iз виробництвa зacтaрiлої продукцiї.  

Упрaвлiння iнновaцiйною дiяльнicтю охоплює cтрaтегiчнi тa оперaтивнi acпекти 

i мaє бути, з одного боку, нaцiленим нa cтворення aбо оперaтивне зaлучення 

iнновaцiй, якi зaбезпечувaтимуть збереження i змiцнення ринкових позицiй 

пiдприємcтвa у тривaлiй перcпективi, a з iншого – нa cиcтемaтичну й цiлеcпрямовaну 
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дiяльнicть iз вдоcконaлення icнуючих технологiй, прийомiв i cпоcобiв виконaння 

роботи, зaвдяки яким життя iнновaцiй подовжуєтьcя. У дiяльноcтi кожної оргaнiзaцiї 

нa вciх cтaдiях життєвого циклу продукцiї поєднуютьcя cтaбiльний тa iнновaцiйний 

процеcи. Вони взaємодоповнюють один одного: cтaбiльний процеc визнaчaє 

iнновaцiйнi зaвдaння, a результaти iнновaцiйної дiяльноcтi реaлiзуютьcя у 

cтaбiльному процеci. Однaк iнновaцiйний процеc cуттєво вiдрiзняєтьcя вiд 

cтaбiльного (тaблиця 1). 

 

Тaблиця 1 – Хaрaктериcтикa iнновaцiйного тa cтaбiльного процеciв 
 

Ознaкa Iнновaцiйний процеc Cтaбiльний процеc 

1. Кiнцевa метa Зaдоволення нової 

cуcпiльної потреби 

Зaдоволення icнуючої 

cуcпiльної потреби. 

2. Шляхи доcягнення мети Чиcленнi i невизнaченi. 

Розробка оптимальних 

стратегій розвитку 

Нечиcленнi, вiдомий 

оптимaльний шлях 

3. Ризик у доcягненнi мети Виcокий Низький 

4. Тип процеcу Диcкретний Неперервний 

5. Керовaнicть як цiлicнa 

cиcтемa. Можливоcтi 

плaнувaння 

Низькi Виcокi 

6. Плaни Довгоcтроковi, можливе їх 

коригувaння 

Короткоcтроковi, у виглядi 

директивних виробничих 

зaвдaнь 

7. Розвиток cиcтеми, у рaмкaх 

якої здiйcнюєтьcя процеc 

Перехiд нa новий рiвень 

розвитку. Розроблення 

проекту i прогрaми реaлiзaцiї 

cтрaтегiчних змiн 

Збереження icнуючого 

рiвня розвитку 

8. Cтупiнь узгодження 

iнтереciв учacникiв процеcу 

Низький Виcокий 

9. Розподiл cфер 

вiдповiдaльноcтi 

Вимaгaє поcтiйного 

перерозподiлу 

Cтaбiльний 

10. Форми оргaнiзaцiї Гнучкi, iз cтaбiльною 

cтруктуризaцiєю 

Жорcткi, зacновaнi нa 

нормaх i реглaментaх 

 

Тривaлий чac об’єктом упрaвлiння був cтaбiльний виробничий процеc, cтaбiльнa 

виробничо-технiчнa бaзa, вiдноcно cтiйкa номенклaтурa продукцiї з виcоким 

cтупенем cтaндaртизaцiї. Iнновaцiйний процеc мaв короткоcтроковий локaльний 

хaрaктер i реaлiзувaвcя cилaми cпецiaлicтiв тa керiвникiв iз зaлученням реcурciв i 

методiв, cформовaних для cтaбiльних процеciв. Однaк новi економiчнi умови, що 

cклaлиcя cьогоднi, вимaгaють iнтенcивної iнновaцiйної дiяльноcтi, пiдвищення увaги 

до ефективноcтi оргaнiзaцiї доcлiджень i розробок, оргaнiзaцiї нововведень нa вciх 

cтaдiях життєвого циклу продукцiї, зниження iнновaцiйних ризикiв, cкорочення 
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термiнiв упровaдження iнновaцiй. Вiдмiнноcтi, a тaкож зроcтaючa роль i мacштaби 

iнновaцiйних процеciв у життi кожного пiдприємcтвa тa вcього cуcпiльcтвa роблять 

необхiдним розв'язaння теоретичних i прaктичних питaнь оргaнiзaцiї тa упрaвлiння 

iнновaцiйними процеcaми. 

Упрaвлiння iнновaцiйним процеcом – невiд’ємнa cклaдовa дiяльноcтi cучacного 

пiдприємcтвa, що охоплює плaнувaння, оргaнiзувaння тa cтимулювaння iнновaцiйної 

дiяльноcтi, реaлiзaцiю iнновaцiйних проектів. 

Cтрaтегiчне упрaвлiння iнновaцiйною дiяльнicтю зaбезпечує формувaння 

нaпрямiв iнновaцiйної дiяльноcтi, визнaчaє cтрaтегiчнi iнновaцiйнi цiлi тa iнновaцiйну 

cтрaтегiю пiдприємcтвa, cпрямовaну нa реaлiзaцiю його зaгaльних cтрaтегiчних 

зaвдaнь, a оперaтивне упрaвлiння iнновaцiйною дiяльнicтю зaбезпечує реaлiзaцiю 

iнновaцiй в межaх визнaчених термiнiв i реcурciв через обґрунтувaння плaнових 

зaвдaнь для кожної лaнки пiдприємcтвa, зaдiяної у iнновaцiйному процеci, тa 

контролювaння i мотивувaння їх нaлежного виконaння у короткоcтроковому перiодi.  

Отже, нa cучacному етaпi розвитку ринкових вiдноcин вaжливим фaктором 

формувaння конкурентоcпроможноcтi бaгaтьох пiдприємcтв, їх розвитку i 

зaкрiплення нa ринку являєтьcя iнновaцiйнa дiяльнicть. Ефективнa iнновaцiйнa 

полiтикa cприяє покрaщенню cиcтеми обcлуговувaння споживачів, що можливо при 

формувaннi нового, бiльш якicного acортименту товaрiв, за зacтоcувaння 

рiзномaнiтних видiв реклaми, що надaсть змогу привернути увaгу до торгiвельної 

мaрки пiдприємcтвa тa зaбезпечити йому лiдируючi позицiї нa вiтчизняному тa 

cвiтовому ринкaх. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ 

ЗА РОЗШИРЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ 

Дорошенко І.Д., Хоменко М.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Задоволення попиту споживачів зумовлює не тільки виробництво 

нафтопродуктів у необхідних обсягах, асортименті й потрібної якості, але і доставку 

їх до місця використання в потрібний час. Акціонерне товариство «Укртатнафта» 

орієнтується на концепцію збуту за максимізації обсягів реалізації широкого 

асортименту товарної продукції високої якості. На протязі останніх років 

реалізуються нафтопродукти більше 50 найменувань, в тому числі високооктановий 

бензин АІ-95, не етилований бензин марок А-76 і А-92, моторні, трансмісійні, 

індустріальні масла, бітум будівельний і шляховий, дизпаливо, мазут, присадка 

«Днепрол», сірку, парафін та багато інших. Актуальною є задача з вивчення 

кон’юнктури ринку, з’ясуванню потреб та запитів потенційних споживачів для 

врахування при формуванні виробничих планів. Централізована збутова діяльність 

тісно пов’язується з комплексним дослідженням ринку нафтопродуктів, плануванням 

їх асортименту, розробкою заходів по стимулюванню збуту й реклами. 

Управління збутом зумовлене дослідженням основних методів і форм реалізації 

на базі поглибленого аналізу існуючого механізму господарських зв’язків 

підприємства-виробника з організаціями споживачами та збутовими посередниками з 

метою його подальшого удосконалення в інтересах підвищення конкурентоздатності 

й рентабельності продукції. Для підвищення ефективності управління збутом 

продуктів нафтопереробки реалізується комплекс заходів: здійснюється аналіз 
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збутової діяльності по торговому дому і по кожному із каналів розподілу (кількість і 

обсяги замовлень на нафтопродукти, час на переговори із споживачами по укладанню 

контракту на поставку продукту відповідного найменування, методи пропозиції 

продукції споживачам і техніка їх реалізації, якість і своєчасність надання звітності 

про збутову діяльність); прогнозуються обсяги збуту нафтопродуктів за основною 

номенклатурою; вибираються і обґрунтовуються канали раціонального розподілу 

нафтопродуктів; з’ясовуються перспективи збуту нафтопродуктів виробництва АТ 

«Укртатнафта» в неосвоєних регіонах; вивчається збутова діяльність конкурентів з 

реалізації нафтопродуктів (політика цін, методи та канали стимулювання збуту, види і 

форми реклами); розробляються форми матеріального заохочення (премії, додаткові 

виплати, цінні подарунки), що стимулюють успішне здійснення збутових операцій. 

Головною перевагою нафтопереробного підприємства з точки зору клієнтів, що 

купують нафтопродукти дрібним оптом, є забезпечення транспортування вантажів 

автомобілями. Керівництво розцінює таке нововведення як фактор, що збільшує 

привабливість співробітництва на дрібнооптовому ринку світлих нафтопродуктів та 

підвищення конкурентоспроможності в своєчасному транспортуванні вантажів з 

регіональних нафтобаз до пунктів роздрібної реалізації. Товариством створена 

розгалужена служба автомобільних перевезень нафтопродуктів з місце 

розташуванням управління в Кременчуці. Найважливішим показником роботи 

транспорту виступає собівартість автомобільних перевезень. На автомобільному 

транспорті розрізняють повну собівартість і собівартість, що припадає на одиницю 

транспортної роботи тонно-кілометр (т-км) [1]. Повна собівартість перевезення (Спов) 

складається із змінних (Сзм), постійних (Спос), вантажно-розвантажувальних (Св-р), 

шляхових (Сш) витрат: 

Спов = Сзм+Спос+Св-р+Сш. 

В практиці господарювання автотранспортних підприємств, занятих 

обслуговуванням нафтопереробних комплексів, витрати шляхові на вантажно-

розвантажувальні роботи не враховуються. В цьому випадку повна собівартість 

перевезення складається: Спов = Сзм+Спос. 

Змінними є витрати, що залежать від пробігу автомобіля. До них відносяться 

витрати на паливо, мастильні матеріали, технічне обслуговування і ремонт 

автомобіля, амортизацію рухомого складу (в частині призначеній на капітальний 

ремонт). Названі витрати розраховуються на 1 км пробігу. До постійних витрат 

відносять накладні затрати, заробітну плату водіїв, амортизаційні відрахування (в 

частині призначеній на повне відновлення рухомого складу), витрати на ремонт 

автомобіля (здійснення ТО-1, ТО-2, закупка запасних частин). Названі витрати 

вираховуються на одну годину знаходження автомобіля на підприємстві, незалежно 

від місця його перебування: на лінії, в ремонті, простої тощо. Собівартість 1 т-км 

розраховується діленням повної собівартості на загальну кількість виконаних тонно-

кілометрів (Q) за відповідний період  
Q

С
С пов

кмт =−

. 

Для розрахунку собівартості перевезення нафтопродуктів по типам бензовозів за 

місткістю автоцистерн використали окремі показники їх експлуатації. Сплачений і 

загальний пробіг по типам бензовозів є середнім, що спостерігався в осінньо-зимовий 

період 2019-2020 років. В цьому періоді попит на нафтопродукти був стабільним і 

бензовози використовувалися ефективно. Завдячуючи стабільній завантаженості 

виробничих потужностей нафтопереробної компанії, торговий дім є крупним 
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вітчизняним постачальником нафтопродуктів і користується перевагами ситуації 

підвищеного попиту на них особливо при організації вантажних відправлень 

автомобільним транспортом. 
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Організація матеріального потоку з використанням транспортного господарства 

полягає в проектуванні і здійсненні системи забезпечення і обслуговування основного 

виробництва з метою найбільш повного використання техніки, матеріальних і 

трудових ресурсів підприємств на основі раціонального сполучення в просторі і часі 

основних, допоміжних і обслуговуючих процесів. Застосування прогресивних 

технологічних процесів (диференціальне пресування під тиском, виготовлення форм 

та стержнів із рідких само твердючих сумішей) дозволяє підвищити точність та 

покращити товарний вид заготовок, знизити вагу за рахунок стоншення стінок, 

механізувати і автоматизувати технологічні операції, а також знизити трудомісткість 

виготовлення відливок. АТ «Кременчуцький сталеливарний завод» – сучасне 

підприємство, яке виробляє стальне литво для вагонів та великовантажних 

автомобілів. Виготовленні на заводі відливки – це великогабаритні (розміром 2500 х 

500 х 650мм) заготовки з переважаючими тонкими стінками (від 12 до 15мм), які 

виробляються на автоматичних формувальних лініях фірми «Кюнкель – Вагнер». 

Швидкозйомне плаваюче модельне оснащення цих ліній дозволяє виготовляти 

відливки різноманітної конфігурації. 

Одним із напрямків кращого використання основних фондів автоматичних 

формувальних ліній є обґрунтування планово-економічних розрахунків на основі 

застосування математичних методів. Такі методи використовуються для дослідження 

роботи транспортного устаткування і планування завантаження автоматичних ліній 

формовки на базі пресових автоматів із заливкою форм на конвеєрі. При роботі 

формувальних машин на конвеєрі виготовляється в 3-5 раз більше форм, ніж при 

роботі їх з установкою форм на плацу цеху [1]. Завдяки застосуванню одного із 

найбільш прогресивних методів ущільнення сирих піщано – глинистих форм на 

лініях, на заводі одержують відливки з мінімальними допусками основних розмірів та 

якісною литою поверхнею, що задовольняє найвищим вимогам. 

Ливарний конвеєр вимагає пропорційності та узгодженості в роботі окремих 

ланок, щоб ефективно використовувати автоматичні формувальні лінії. Найбільш 

важливим в роботі конвеєра є узгодженість швидкості транспортування опок для 

виготовлення напівформ, їх спарювання та фіксації, з наступною передачею на 

ливарний конвеєр при розваженні відливок від 200 до 540 кг і розміщенні їх в опоках 

у кількості від 2 до 4 штук. Найбільша металомісткість форм досягає 1350 кг, а розмір 

опок – 2900х1700х(500х400)мм. При малій швидкості стримується продуктивність 

автоматичних формувальних ліній, велика швидкість утруднює заливку і погіршує 

умови охолодження литва. Оптимізація роботи транспортного устаткування 
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одночасно з розробкою технології з виготовлення відливок із низьколегованої сталі 

дозволяє підприємству випускати продукцію з низьким рівнем браку. Величина 

простоїв автоматичних формувальних ліній завдяки упровадженню організаційно-

технічних заходів зменшились за три роки на 30 %. 

Подальше скорочення внутрішньо змінних простоїв обладнання вимагає 

здійснення комплексу технічних і організаційних заходів. Для скорочення та 

ліквідації простоїв в першу чергу необхідно проаналізувати роботу систем ливарного 

конвеєра та намітити заходи, спрямовані на установлення оптимальних варіантів їх 

організації. Швидкість конвеєра розраховану за середньою продуктивністю 

формувальної лінії:  

1lqV = , 

де q – середня продуктивність формувальної дільниці, форм/ хвилину;        l1 – 

довжина окремої форми (візка) конвеєра, м/ форму. 

З часом змінюється багато чинників, які впливають як на продуктивність 

формувальної дільниці, так і на інші показники. При цьому установлене раціональне 

співвідношення між швидкістю конвеєра і продуктивністю автоматичного 

формування змінюється.  

У процесі аналізу використання транспортного устаткування з метою виявлення 

внутрішніх резервів доцільно оцінити узгодженість швидкості конвеєра з 

продуктивністю формувальної лінії та на основі таких досліджень зробити висновки, 

розробити і впровадити пропозиції з використання резервів. Якщо дослідити процес 

появлення готових форм при виготовленні литва, то можна упевнитись в коливанні їх 

кількості в рівні проміжки часу. На процес формовки на окремому робочому місці 

впливає багато чинників. Серед них можна указати на перебої в подачі суміші та 

стержнів, несправність обладнання тощо. Варіація є ознакою випадкових процесів, 

тому потік форм на дільницю заливки може бути предметом вивчення математичної 

статистики і теорії ймовірностей.  

Роботу автоматичних формувальних ліній, що забезпечують завантаженість 

ливарного конвеєра, можна розглядати як функціонування системи масового 

обслуговування. Залежно від обсягу замовлень на литво в фасонно-ливарному цеху 

оптимізується число працюючих автоматизованих ліній та швидкість видачі опок під 

заливку. При значних обсягах замовлень споживачів на сталеве литво, випуск 

продукції при двох працюючих лініях та оптимальній швидкості транспортного 

устаткування можна збільшити на 12–15 % при одночасному зниженні собівартості. 
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Для виходу продукції вітчизняних підприємств на зовнішні ринки, повинна бути 

створена ефективна система управління якістю зі встановленими сертифікацією та 
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стандартизацією. Управління у сфері стандартизації і сертифікації здійснює 

Державний комітет зі стандартизації, метрології і сертифікації. 

Барташевська Ю.М. [1] виділяє три головні групи підприємств: перша, коли 

відбувається поступове скорочення основних економіко-господарських показників 

діяльності; друга характеризується поступовим зростанням; третя виділяється 

елементами швидкої модернізації.  

Одним з сучасних підходів до управління якістю є теорія TQM, основна задача 

якої полягає в підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Розглянемо 

сучасні методи менеджменту якості на підприємстві, серед яких виділяють: теорію 

постійного удосконалення Кайзен (KAIZEN) – стабільні малі кроки для покращення 

якості; метод структурування функції якості (Quality Function Deployment) – вивчення 

бажань покупців для забезпечення якості на кожному циклу виготовлення продукції; 

теорію будинку якості (Quality House) – забезпечує очікувану споживачем цінність 

продукту; методологію «шість сигм» (6-підхід, в межах якого виявляються причини 

невідповідностей, через зосередження саме на тих параметрах, які для споживача є 

найвагомішими. Приклади застосування методів менеджменту якості на 

машинобудівних підприємствах наведені в таблиці 1 [2]. 

 

Таблиця 1 - Методи менеджменту якості на машинобудівних підприємствах 
Назва підприємства Міжнародні стандарти якості 

ПрАТ «АвтоКраз»  Система менеджменту якістю «АвтоКрАЗ» сертифікована на 

відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO / TS 16949: 

2009. 

ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний 

завод»  

Впевненому розвитку сприяє постійне прагнення колективу до 

високої якості продукції, що виробляється, що підтверджено 

сертифікатами якості ISO 9001 і AAR, проходження незмінним 

принципам від прийнятих рішень до кінцевого результату, 

підтвердження своєї репутації надійного партнера. 

ПрАТ 

«Кременчуцький 

колісний завод» 

Нові стандарті та інтерпретації були випущені та вступили в силу і 

застосовуються  компанією: 

- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти - класифікація та оцінка" 

(вступив в силу з 1 січня 2015 року) 

- МСФЗ 7 (Доповнення) "Фінансові інструменти: розкриття" 

(вступив в силу з 1 січня 2015 року) 

Перевірку якості може надавати або співробітник самого підприємства або з 

залученням сторонніх експертів, метою якої є вдосконалення підприємства. Оцінка 

підприємства проводиться за етапами систем управління якістю, які наведені в табл. 2 

[2]. Щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно подолати основні 

перешкоди під час впровадження дієвих систем управління якістю продукції. Зробити 

це можна шляхом: 

застосування заходів на організаційному та технологічному рівні по підвищенню 

якості продукції; 

підвищення кваліфікації працівників, проведення тренінгів щодо значення якості 

продукції на зовнішніх ринках; 

виробництва інноваційної продукції згідно європейських стандартів якості 

підприємства. 
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Таблиця 2 - Етапи систем управління якістю 
Етап Його значення 

1. Концептуальність змісту 

системи управління якістю 

Певна частка виробничого менеджменту; безперервне 

покращення якості на підприємстві. 

2. Взаємодія системи управління 

якістю і управління 

підприємством 

Низька ефективність підприємств і середня система 

управління якістю; середня ефективність роботи 

підприємств і висока ефективність системи управління 

якістю. 

3. Великі витрати на систему 

управління якістю 

Дуже низька; низька; середня; висока; дуже висока 

4. Методи управління витратами 

на якість 

Політика незмінних витрат; політика загального 

зростання витрат; політика спрямована на окупність 

витрат 

5. Політика контролю та якості Технічний контроль; статистичний контроль; 

вибірковий контроль 

6. Потенціал підприємства на 

рахунок системи управління 

якістю 

Низький; середній; високий; унікальний 

7. Вдосконалення системи 

управління якістю 

Без намірів змінювати систему якості; Окремі заходи з 

трансформації суспільства; стратегія оптимізації 

Таким чином, якість продукції впливає на формування попиту, іміджу та 

конкурентоспроможності підприємства. На сьогодні вітчизняним машинобудівним 

підприємствам необхідно перейняти досвід закордонних фірм щодо запровадження 

новітніх методів управління якістю продукції. Сертифікована, економічно вигідна та 

екологічно безпечна продукція завжди буде користуватися попитом, а підприємства, 

що випускають таку продукцію – конкурентоспроможними. 
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Сектор виробництва  кондитерських  виробів  є  важливою  складовою харчової  

промисловості  України  за  обсягами  виробництва,  часткою  експорту, обсягами  

залучення  інвестицій,  а отже,  за  інвестиційною  привабливістю. Це одна з  

небагатьох  високорентабельних  галузей  промисловості,  яка  змогла відносно  

швидко  адаптуватись  до  ринкових  умов господарювання  і  увійти  в десятку 

бюджетоутворюючих секторів економіки. Сьогодні український кондитерський ринок 

майже нічим не відрізняється від європейського, оскільки вітчизняні виробники 

пропонують різноманітний асортимент кондитерської продукції своїм споживачам, 

який налічує близько 1000 найменувань, тим самим постійно скорочуючи загальний 

імпорт солодощів в країну. 
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Більшість  змін  у  кондитерському  секторі  відбулась завдяки інвестиціям, які  

мали  як  зовнішнє,  так  і  вітчизняне  походження.  Галузь  і  сьогодні залишається  

інвестиційно  привабливою  через  незначні  терміни  окупності вкладених інвестицій, 

стабільний попит, наявність вітчизняної сировини тощо. Тому,  проблематика  

інвестиційного  менеджменту  взагалі,  і  для  виробників-кондитерів  зокрема,  

залишається  актуальною,  вимагає  глибших досліджень  і розробки стратегії щодо 

його удосконалення. 

Кременчуцька кондитерська фабрика стала частиною корпорації «Рошен», де 

виробництво продукції та управління підприємством набирає надзвичайно стрімких 

темпів розвитку, що відповідають сучасним міжнародним стандартам якості. 

Представлені нею на  ринку  кондитерські  вироби  виготовлені  за найсучаснішими  

технологіями.   

Всі  кондитерські  фабрики  корпорації  «Рошен» забезпечені  обладнанням  для  

моніторингу  контролю  якості  продукції  та відповідних  досліджень.  Розробкою  

технологій  та  запуском  високоякісних кондитерських  виробів  займаються  

спеціалісти,  які  пройшли  атестацію  та навчання  у  спеціалізованих  іноземних  

центрах.  

 Експлуатація  сучасного високовиробничого  обладнання,  чітке  дотримання  

технології  виробництва, використання  виключно  високоякісної  сировини  та  

матеріалів,  що застосовуються на виробництві. 

Ринок кондитерських виробів в Україні є ринком, який динамічно розвивається, 

оскільки, з одного боку, передові компанії витісняють менш потужних гравців, а з 

іншого – постійно з’являються нові гравці, які створюють конкурентне середовище. 

У сучасних ринкових умовах збутова діяльність належить до основних напрямів 

діяльності підприємства, що безпосередньо впливає на формування ефективної 

господарської системи. 

Систематизація напрацювань щодо різних аспектів збутової дiяльноcтi 

вітчизняних підприємств  харчової промисловості дозволяє виокремити cпектр 

рiшень, що приймaютьcя у cферi інвестиційно-збутової полiтики, i видiлити тaкi 

оcновнi нaпрями її реaлiзaцiї : 

- розробкa тa впровaдження cтрaтегiї розподiлу – передбaчaє вибiр 

мaркетингової збутової cиcтеми, визнaчення cтупеня iнтенcивноcтi тa cтруктури 

кaнaлу розподiлу, a отже і прийняття основних рiшень в сфері cпiвпрaцi з 

поcередникaми тa упрaвлiння взaємовiдноcинaми;  

- вибiр cтрaтегiї проcувaння продукцiї через кaнaл розподiлу – окреcлює типи 

комунiкaцiйної полiтики у збутовому кaнaлi (PUSH- i PULL- cтрaтегiї) зоcередження 

зуcиль щодо зaохочення тa cтимулювaння кiнцевих cпоживaчaх aбо збутових 

поcередників; 

- зaбезпечення процеciв мaркетинг-логicтики – охоплює реaлiзaцiю полiтики 

щодо обробки зaмовлень, cклaдувaння тa формувaння товaрних зaпaciв, 

трaнcпортувaння продукцiї; 

- мотивaцiя збутового перcонaлу – визнaчaє впровaдження принципiв упрaвлiння 

збутовим перcонaлом тa є оcновою формувaння культури продaжiв, cиcтеми розвитку 

перcонaлу тa мaтерiaльних i немaтерiaльних зaохочень, cфери корпорaтивних 

комунiкaцiї, пiдходiв до оцiнки результaтiв прaцi. Отже, збут – це система елементів 

та дій щодо забезпечення ефективного доступу товару до цільових покупців для 

задоволення їхніх потреб. Він включає у себе два основні компоненти: 
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– канали збуту (товарообігу, розподілу), тобто шлях, який проходить товар від 

постачальника до кінцевого споживача. Зазвичай, канали збуту відповідають окремим 

сегментам споживчого ринку, при цьому завдання підприємства полягає у підборі, 

організації та відстеженні їх ефективності; 

– процес збуту, тобто реальний рух товару від місця виробництва до місця 

споживання, куди відносять умови угод з контрагентом щодо тривалості, доставки, 

оплати, розміру партії, способу доставки товару тощо.  

Стратегічним завданням підприємства постає оптимальне узгодження інтересів 

усіх учасників каналів збуту для досягнення максимального економічного ефекту та 

задоволення. 

Стратегія збуту за своєю суттю є набір правил для прийняття рішень, якими  

підприємство керується  під  час визначення послідовності дій для розширення 

збутового потоку підприємства на зовнішньому ринку.  

Сьогодні компаніям, що ефективно працюють на зовнішніх ринках необхідно 

визначитися із пріоритетними напрямами розвитку, розробити бізнес-плани, 

пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, використовувати нові технології 

організації управлінських процесів, змінювати стратегії діяльності, та конкурувати на 

ринку. Корпорації  «Рошен»  для стимулювання  збуту  має використовувати  такі  

канали  реклами,  як  брендування  стелажів  та  власного  логістичного  транспорту,  

фірмові  магазини,  рекламні ролики  на  телебаченні,  ведення  офіційної  сторінки  в  

мережі  Facebook  та Instagram, підтримувати офіційний сайт, event-маркетинг 

(екскурсійні програми).  Впроваджувати бюджетні рекламні заходи,  такі як  реклама  

в  метро  та  ведення  власного  YouTube  каналу.  Тобто використовувати 

перспективні канали збуту, які за рахунок мінімальних витрат зможуть охопити  

найбільшу  кількість  цільової  аудиторії,  при  цьому  забезпечуючи збільшення  

обсягів продажу та прибутковість. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИВІЗІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ  

Тукало К.Ю.  

Науковий керівник к.е.н., доц. Дорожкіна Г. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Удосконалення організаційної структури – це безперервний процес, 

обумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, зокрема ринковими 

відносинами, умовами, розширенням міжгалузевих зв’язків і міждержавних 

господарських контактів, розвитком спеціалізації та кооперування виробництва. 

Серед науковців, що опрацьовували питання організаційної структури управління, 

можна виділити М. Вебера, Дж. Лафта, Р. Георгіаді, С. Князя, Р. Вільгуцьку, С. 

Петренко [1], В. Лук’янихіна [2]. Метою дослідження є визначення переваг та 

недоліків запровадження дивізіональної організаційної структури управління 

підприємством. Ефективність виробничо-господарської діяльності промислового 

підприємства в першу чергу залежить від системи управління, досконалість якої 

визначається багатьма факторами, серед яких можна виділити наступні: форма 

організаційної структури підприємства; її відповідність умовам функціонування та 

специфіці виробництва; рівень координованості системи управління; ступінь 

погодженості цілей окремих ланок управління; оптимальність складу співробітників 
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за кількістю й професійними вимогами; зацікавленість персоналу в результатах своєї 

роботи, рівень організаційної культури. 

Проектування організаційної структури управління спрямоване на пошук 

альтернативного рішення між централізацією та децентралізацією функцій 

управління підприємством, формування системи управління, яка характеризується 

поєднанням стратегічного управління та господарської політики з децентралізованим 

оперативним управлінням. Дивізіональні управлінські структури (від англ. слова 

division – підрозділи компаній) є різновидом організаційних структур ієрархічного 

типу. Важливість дивізіональних організаційних структур управління підприємством 

зумовлена постійним збільшенням масштабу підприємства, ускладненням процесів та 

технології, диверсифікацією й інтернаціоналізацією поточної діяльності. В результаті 

проведеного дослідження визначено переваги та недоліки дивізіональної 

організаційної структури управління підприємством  (табл. 1). 

 

Таблиця 1– Переваги та недоліки дивізіональної організаційної структури 

управління підприємством 
Переваги Недоліки 

Спрямованість на досягнення кінцевих 

результатів діяльності підприємства 

(виробництво конкретних видів продукції, 

задоволення потреб певного споживача, 

насичення товарами конкретного 

регіонального ринку) 

Можливість виникнення конфліктів між 

підрозділами, зокрема, у разі конкуренції 

за корпоративні ресурси 

Зменшення складності управління для 

керівників вищої ланки 

Протиставлення цілей дивізіонів 

загальним цілям розвитку підприємства 

Оперативне управління втрачає взаємозв’язок 

зі стратегічним управлінням, внаслідок чого 

вище керівництво підприємства 

концентрується на стратегічному плануванні 

та управлінні 

Невисока координація діяльності 

дивізіонів; роз’єднання штабних служб; 

ослаблення горизонтальних зв’язків  

Перенесення відповідальності за економічну 

ефективність на рівень дивізіонів 

Дублювання функцій управління на рівні 

дивізіонів 

Поліпшення комунікацій 
Ускладнення контролю внаслідок 

багаторівневої ієрархії 

Креативність мислення, оперативність 

антикризового управління керівників 

дивізіонів 

Складність інтеграції та стандартизації 

напрямів виробництва 

 

Основним принципом побудови дивізіональної структури є відділення 

стратегічних цілей від вирішення оперативних завдань [1]. При такій організації 

зменшується складність управління для керівників вищої вищого рівня та власників, а 

замість цього процеси прийняття управлінських рішень покладені на керівників, що 

очолюють окремо виділені напрямки діяльності підприємства за спеціалізацією 

(проектною, продуктовою, територіальною) – дивізіони. Для дивізіональної 

структури характерне поєднання централізованої координації з децентралізованим 

оперативним управлінням. Дивізіони – це практично автономна бізнес-одиниця 

головного підприємства, яка характеризується за своїми регіональними, 

продуктовими чи проектними напрямками і може функціонувати як у межах 
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структурних автономних підрозділів компанії, так і як окрема юридична особа у 

складі материнської компанії. 

Підприємства з дивізіональною організаційною структурою управління мають 

переваги у процесі виробництва та реалізації продукції, адже при цій структурі 

приділяється особлива увага конкретному інноваційному продукту, споживачу чи 

географічному регіону, в результаті чого можливо швидше реагувати на зміни, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі, адаптуватися до мінливих умов, 

здійснювати процес корегування управлінських рішень на основі систематичного 

аналізу функціонування підприємства та її середовища з метою виявлення 

проблемних зон.  
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Основною умовою конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах 

економічної кризи, запорукою їхнього розвитку залишається інноваційна активність 

на ринку. Перехід України до інноваційної моделі розвитку економіки дозволить 

змінити пріоритети інвестицій у напрямку наукоємких галузей.  

Розглянемо основні напрямки інноваційного менеджменту на прикладі 

провідного підприємства машинобудівної галузі – АТ «Крюківський вагонобудівний 

завод». Це підприємство є представником такої високотехнологічної підгалузі 

машинобудування як вагонобудування, тому тенденції щодо впровадження інновацій 

на ньому, можна поширити на усі підприємства даної галузі. 

Типологію інновацій на АТ «Крюківський вагонобудівний завод» наведено в 

табл. 1. 

Оскільки на інноваційний розвиток підприємств машинобудівної галузі впливає 

багато стримуючих факторів, необхідним завданням є визначення дієвих заходів 

активізації даного процесу.  

1. Розробка оптимальної стратегії фінансування інноваційної діяльності та 

пошук додаткових джерел фінансування: використання методу прискореної 

амортизації, продаж власних акцій, спонсорські кошти, асигнування, інвестиційний 

лізинг, інвестиційний селенг, кошти акціонерів-пайовиків, інвестиційні та інноваційні 

кредити, венчурний капітал.  
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Таблиця 1 - Впровадження інновацій за їх типами на АТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» 
Типи інновацій Інновації 

Товарні Створення модельного ряду сучасних вантажних і пасажирських 

електровозів АТ «КВБЗ» для українських залізниць з асинхронним 

тяговим приводом; металоконструкцій для подрібнювальних камер; 

житлових модульних контейнерів; мобільних банно-пральних 

комплексів.  

Технологічні Серійне виробництво на АТ «КВБЗ» інноваційного вагона-цистерни 

бункерного типу для перевезення пиловугільного палива моделі 19-

7126 з гравітаційним завантаженням через верхні завантажувальні 

люки на спеціальних навантажувальних пристроях і розвантаженням 

під тиском стислого азоту 0,2 МПа. 

Збільшення гарантійного строку експлуатації буксових вузлів до 

восьми років або 800 тис. км у результаті застосування дворядних 

касетних конічних підшипників типу TBU150х250х160; наплавлення 

ударно-тягових поверхонь автозчепів у середовищі аргону із твердістю 

поверхонь після наплавлення 400-500 НВ. 

Маркетингові Створення оптимальних умов для придбання вагонів в кредит та лізинг. 

Участь в перспективних інвестиційних проектах і державних 

програмах спільно з іншими країнами. 

Проведення АТ «КВБЗ» спільно з японською компанією «Іточу» 

модернізації вагонів типу «Е» та його модифікації з впровадженням 

асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен». 

Створення системи післяпродажного обслуговування вагонів, а також 

надання фінансових послуг. Пошук нових партнерів в країнах далекого 

зарубіжжя зі збуту вагонів і надання послуг на базі АТ «КВБЗ». 

Управлінські Реінжинірінг бізнес-процесів в основних цехах. Впровадження систем 

менеджменту якості на підприємствах. 

З 2013 року на підприємстві впроваджено Міжнародний залізничний 

стандарт «IRIS» , а також державний стандарт ДСТУ ISO 9001.   

Соціальні Розробка нових положень про нарахування персональних надбавок з 

метою підвищення матеріальної зацікавленості персоналу. На 

підприємстві в структурі відділу кадрів працює група розвитку 

перспективних напрямів роботи з персоналом, яка готує пропозиції 

керівництву по вдосконаленню роботи з персоналом; створена і працює 

автоматизована система управління "Кадри". 

Екологічні Інноваційний проект «Впровадження когенераційної енергозберігаючої 

установки» на АТ «КВБЗ», спрямований на підвищення рівня 

ефективності споживання енергетичних ресурсів і скорочення викидів 

в атмосферу парникових газів, шляхом комбінованого виробництва 

теплової і електричної енергії на потужностях підприємства. Введення 

в дію на АТ «КВБЗ» нової системи сушки деталей і вузлів на конвеєрі 

фарбування деталей. Реконструкція цехового освітлення із заміною 

застарілих світильників на нові з енергозберігаючими лампами.  

 

2. Організаційні перетворення на підприємствах: реінжиніринг бізнес-процесів, 

створення дієвої та ефективної організаційної структури управління, впровадження на 

підприємствах відділу інноваційного розвитку (модернізації та розвитку).  
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3. Оновлення матеріально-технічної бази як резерв акумулювання коштів для 

реалізації інноваційних проектів, проведення комплексного аналізу відтворення 

основних засобів, які відповідали б сучасності.  

4. Створення на законодавчому рівні економічного механізму стимулювання 

підприємств щодо впровадження ресурсозберігаючих та екологічних технологій за 

допомогою застосування податкових, страхових  та кредитних пільгових режимів.  

5. Розробка дієвої маркетингової політики щодо інновацій та пошуку замовників 

на інноваційну продукцію: пошук нових методів обслуговування, оформлення 

виробів, створення рекламних компаній, заходи брендингу.  

6. Державна підтримка інноваційної діяльності: сприяння попиту на вітчизняну 

машинобудівну продукцію через державні замовлення; створення раціональної 

податкової системи; достатня оцінка вартості основних засобів; встановлення дієвих 

норм амортизації; здійснення інвестиційних проектів інноваційного розвитку.  

Державі вкрай необхідно стійке зростання всіх галузей економіки, в тому числі 

машинобудівної, і досягти цього стане можливим внаслідок євроінтеграції. Отже, 

тенденції інноваційної діяльності в Україні засвідчують про її низький рівень 

розвитку, що негативно відображається на конкурентоздатності продукції та 

економіки в цілому. Таким чином, пошук резервів інноваційної активності 

машинобудування потребує чітких знань про стан підприємств та ринку в цілому, 

ефективне фінансове, маркетингове та інформаційне забезпечення інноваційної 

діяльності.  

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

Прянікова А.А. 

Науковий керівник к.е.н., доц. Вєдєніна Ю.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Просування продукту на зовнішній ринок є стратегічно важливим елементом для 

збуту та реалізації виготовленої продукції. Упрaвлiння збутовою дiяльнicтю 

передбaчaє розробку, плaнувaння, координaцiю, оргaнiзaцiю тa контроль вiдповiдних 

зaходiв тa ключових покaзникiв ефективноcтi тa мacштaбiв проcувaння продукцiї нa 

ринку з метою нaлaгодження перcпективних довготривaлих cтоcункiв з бiзнеc-

пaртнерaми в рaмкaх cтрaтегiчного пaртнерcтвa. 

Стратегія формує тактику збутової діяльності, яка, своєю чергою, має низку 

разових (забезпечення відповідного інструментарію та механізмів реакції на 

можливість розширення збуту) та поточних (прискорення обороту  грошових  коштів  

та  продукції, оптимізація товарних запасів, протидія конкурентам на зовнішньому 

ринку, активізація збуту, гнучка цінова політика, підвищення рентабельності  

основної  діяльності  підприємства) завдань.  

Тактика збуту повинна враховувати можливу реакцію всіх зацікавлених осіб, 

зокрема споживачів, постачальників, конкурентів тощо. Вона передбачає залучення 

та використання ресурсів (інформаційних, матеріальних, маркетингових, 

комунікаційних, управлінських), які формують збутовий потенціал та, відповідно, 

збутову політику реалізації збутової діяльності. 

Для удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства на 

зовнішньому ринку можна запропонувати певні заходи, які систематизовано в табл. 1 



40 

 

 

Таблиця 1 – Заходи з удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства на 

зовнішньому ринку 
Заходи Удосконалення 

Удосконалення 

системи 

планування збуту 

Для виправлення відхилень від темпів продажу товарів на зовнішньому 

ринку необхідно більш точно визначити стратегію збуту підприємства, 

зробити прогнозування обсягу реалізуємого товару, визначити частку 

зовнішнього ринку. 

Поліпшення 

кадрового 

забезпечення 

Для зменшення витрат на обслуговування відділів, які можна 

реструктурувати, доцільно розробити стандарти ефективної праці 

менеджерів зі збуту, їх навчання, корпоративні тренінги, підвищення 

кваліфікації за фаховою діяльністю працівників. 

Удосконалення 

системи 

організації 

збутової 

діяльності 

У процесі організації збутової діяльності доцільно використовувати сучасні 

методи продажу через мережу Інтернет, мати свій сайт із можливістю 

замовлень у режимі он-лайн. 

Підвищення якості 

продукції 

Для максимального задоволення потреб споживачів випускати високоякісну 

продукцію згідно з міжнародними стандартами (наприклад, екологічно 

чисту продукцію з натуральної сировини, продукти харчування без 

додавання хімічних підсилювачів смаку, ГМО тощо). 

Територіальне 

обмеження 

збутової 

діяльності на 

зовнішньому 

ринку 

Доцільно охоплювати збутовою діяльністю територію певної вибраної 

країни, що дає змогу мінімізувати загальні витрати, а також витрати, 

пов’язані з реалізацією товару на зовнішньому ринку, варіювати ціновою та 

конкурентною політикою. 

Розроблення 

ефективної 

цінової політики 

Необхідність розроблення цінової політики для трьох основних прошарків 

населення за доходами: вищого, середнього і нижчого класу. Для кожного 

класу може бути своя ціна на товар, проте сама продукція повинна бути 

якісною для будь-якого споживача. Доцільно знаходити резерви зниження 

питомої собівартості та ціни за рахунок, наприклад, використання простішої 

упаковки товару, відсутності традиційної реклами тощо. 

 

Впровадження зазначених заходів потребує розроблення науково-обґрунтованої 

маркетингової політики щодо формування збуту суб’єктів господарювання з 

урахуванням впливу на об’єкт управління різних чинників. Серед зазначених 

чинників можна виділити : особливості  кінцевих  споживачів (їх кількість, 

скупченість, рівень доходів); можливості підприємства, його фінансовий стан, 

конкурентоспроможність, основні напрями  ринкової  стратегії, масштаби 

виробництва; характеристики товару (вигляд, середня ціна, сезонність виробництва, 

терміни зберігання); ступінь конкуренції та збутова політика конкурентів (їх 

кількість, концентрація, збутова стратегія та тактика); характеристика та особливості 

збуту (ємкість, звичаї та міжнародна торгова практика, щільність розподілення 

покупців); порівняльна вартість різних каналів збуту.  

Таким чином, розроблення системи управління збутовою діяльністю повинно 

базуватися на результатах аналізу наявної збутової системи підприємства. Такий 

аналіз доцільно здійснювати не лише за кількісними показниками, а й за якісними: 

рівнем обслуговування, задоволеності і прихильності покупців, результативності 
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комунікаційної політики, правильності вибору сегментів зовнішнього ринку, 

результативності роботи збутового персоналу тощо. 

Отже, підприємства, які виходять на зовнішні ринки, потребують, насамперед, 

ефективно сформованої збутової діяльності, яка дасть змогу підприємству 

здійснювати реалізацію товарів та послуг на максимальному рівні, тим самим 

забезпечуючи максимізацію свого прибутку. 

 У нинішніх умовах господарювання розширення обсягів продажів доцільно 

проводити в двох напрямках: за рахунок збільшення ємності ринку; за рахунок 

нарощування асортименту та  виробничого потенціалу підприємства. 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 ВАГОНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ 

Пентюк Є. В. 

Науковий керівник д.е.н., проф. Хоменко М.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Дотримання принципів побудови організаційно-економічного механізму 

управління інноваційним розвитком вагонобудівного заводу вимагає системного 

підходу як комплексного з погляду внутрішнього змісту впровадження у виробництво 

гнучких виробничих систем. В умовах жорсткої конкурентної боротьби економічна 

ефективність пасажирського вагонобудування залежить від можливості швидкого 

переналагодження на випуск нових або модернізованих вагонів. Гнучка виробнича 

система у вагонобудуванні включає роботизовано технологічні комплекси та окремі 

одиниці технологічного устаткування і системи забезпечення їх функціонування в 

автоматичному режимі впродовж заданого інтервалу часу. Створення гнучких 

виробничих систем це інноваційний стрибок в розвитку вагонобудування за рахунок 

використання мікропроцесорів, ЕОМ та роботів. 

Організаційна структура інноваційного підприємства вагонобудівного профілю 

повинна формуватися під впливом чинників, що визначають особливості впливу: 

науки, техніки та виробництва; місця заводу у виконанні замовлень Укрзалізниці; 

напрямків виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок і 

завдань тематичного плану стосовно розвитку пасажирського вагонобудування як на 

заводі, так і в Українському науково-дослідному інституті вагонобудування; рівня 

спеціалізації та ступеня кооперації в межах галуззі; структури трудових, 

матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів заводу за врахування тенденцій 

їх розвитку при процесно-орієнтованому бюджетуванні; технології виконання та 

рівня автоматизації наукових, проектно-конструкторських та випробувальних робіт. 

Важливим принципом удосконалення структури інноваційного підприємства галуззі 

вагонобудування виступає спеціалізація кожного структурного органу відповідного 

рівня на виконанні вузького кола функцій щодо організації виробництва на 

піввагонів, вагонів-хоперів, критих вагонів, вагонів-платформ, вагонів-цистерн, 

пасажирських вагонів, ескалаторів. Запропоновано і на підприємстві уже 

впроваджується система швидкої перебудови елементів діючої структури відтворення 

інноваційного потенціалу в разі зміни цілей та завдань стосовно збільшення обсягів 

виробництва конкретних видів продукції. Організаційна структура відділу головного 

конструктора періодично переглядається для врахування змін у формальних і 
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особливо неформальних відносинах в лініях підпорядкування за врахування інновацій 

при організації випуску вантажних і пасажирських вагонів, ескалаторів. 

Раціональна організаційна структура машинобудівного заводу повинна 

відповідати головним цілям, розробленню та впровадженню інновацій у відповідності 

з досягненнями науково-технічного прогресу та врахування світового досвіду в 

конкретній галузі. Нові цілі та завдання постійно виникають внаслідок зміни 

суспільних потреб і структура управління повинна бути гнучкою для своєчасного 

пристосування до проявів відкриттів та винаходів. Ефективно побудована 

організаційна структура повинна сприяти використанню: раціональної технології у 

відповідності з виконаними дослідженнями, формалізованих методів пошуку 

інноваційних технічних рішень, автоматизованого проектування конкурентоздатних 

машино технічних виробів, рівномірного завантаження основних категорій 

виконавців проектних розробок, ресурсів за процесно-орієнтованого бюджетування у 

сфері створення нової продукції. У табл. 1 наведена послідовність організації системи 

управління інноваційною діяльністю з конкретизацією етапів щодо розробки та 

випуску вітчизняних пасажирських вагонів. 

 

Таблиця 1 – Етапи структури відтворення інноваційного потенціалу 
Етап Зміст етапу 

1 Формування організаційної структури 

за врахування принципу інновативності. 

Розгортання робіт з удосконалення 

структури заводу по нарощуванню 

випуску пасажирських вагонів. 

2 Здійснення аналізу структури цілей і 

класифікація науково-дослідних робіт. 

Класифікація робіт у дослідному 

виробництві купейних спальних та 

купейних «СВ» вагонів. 

3 Оцінка резерву коштів при виконані 

аналізу фінансового стану та джерел 

залучення коштів за процесно-

орієнтованого бюджетування. 

Проведення додаткового аналізу джерел 

залучення коштів для підвищення 

рентабельності пасажирських спальних 

та купейних «СВ» вагонів. 

4 Проведення аналізу діяльності основних 

підрозділів та функціональних служб, 

підвищення технічного рівня 

виробництва. 

Додаткове дослідження інноваційного 

потенціалу випуску пасажирських 

вагонів за основними параметрами і 

факторами впливу. 

5 Узгодження ключових характеристик 

раціонального варіанту організаційної 

структури. 

Підвищення якісних характеристик та 

скорочення тривалості розроблення 

нових моделей пасажирських вагонів. 

6 Розроблення варіантів організаційної 

структури на основі аналізу «дерева 

цілей» та інструктивно-методичних 

матеріалів. 

Опрацювання інноваційної складової по 

забезпеченню повноти виконання етапів 

життєвого циклу пасажирського 

вагонобудування. 

7 Оцінювання запропонованих варіантів 

нової або удосконаленої організаційної 

структури за ключовими 

характеристиками. 

Обрання раціональної структури 

управління науково-дослідним процесом 

розробки пасажирських вагонів 

локомотивної тяги. 

 
Синергетичний ефект в управлінні інноваційним розвитком підприємства 

забезпечує впровадження запропонованої послідовності етапів розробки та випуску 

вітчизняних пасажирських вагонів. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Дрога О.І., Вєдєніна Ю.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Нині інновації є активною ланкою усіх сфер життєдіяльності суспільства. 

Неможливо уявити сучасний світ без уже створених інновацій і ті, що стали 

звичними, так і без майбутніх відкриттів подальшої еволюції. Більшість учених 

сходяться на думці, що інновації перетворилися у основну рушійну силу 

економічного і соціального розвитку. Інноваційна діяльність привела світове 

співтовариство до нового, більш високого ступеня розвитку. 

Поняття «інновації» використовується практично всюди, є темою бесід як на 

побутовому, так і на професійному рівні. Під інновацією можна розуміти кінцевий 

результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у виді нового або 

удосконаленого продукту, технологічного процесу впровадженого на ринку, який 

використовується в практичній діяльності. 

Функції, які виконують інновації у рамках розвитку економіки і суспільства є 

численними; неможливо охопити увесь їх спектр, можна виділити тільки основні. 

Так, інновації сприяють: 

1) Економічному зростанню країни в довгостроковій перспективі. Інновації 

вийшли на перший план ще у рамках індустріального суспільства. На початок ери 

постіндустріального та інформаційного суспільства інновації міцно зайняли місце 

основного генератора економічного зростання країни.  

2) Створенню нових галузей економіки. По глибині змін інновації, що 

пропонуються, можуть бути радикальними, ті, що допомагають розвитку нових 

галузей економіки, пропонують кардинально новий продукт чи послугу, шлях 

вирішення проблеми тощо. Радикальні інновації в довгостроковій перспективі 

призводять до того, що нові галузі не тільки створюються, а й стають домінуючими. 

3) Створенню єдиного ринкового простору. У сучасному суспільстві, яке, так 

або інакше, йде шляхом глобалізації, навіть одна інновація може сприяти створенню 

єдиного ринку. Найбільш характерним прикладом тут може бути створення мережі 

Інтернет, зокрема – поява Інтернет-магазинів, покупки в яких можна здійснювати, 

знаходячись практично у будь-якій країні світу. Таким чином, створюється єдиний 

ринок. 

4) Стимулюванню конкуренції і підвищенню конкурентоспроможності окремої 

організації, або навіть країни. 

5) Взаємодії культур і економік різних країн. Інновації, впроваджені в численних 

сферах життєдіяльності суспільства, сприяють інтеграції суспільства. 

6) Зміцненню обороноздатності країни, її економічній, продовольчій безпеці. 

Забезпечення цілісності держави і безпеки громадян є одними з пріоритетних завдань 

функціонування органів влади усіх рівнів. Їх реалізація неможлива без створення 

належного рівня обороноздатності, інформаційної, економічної, продовольчої 

безпеки. 

7) Розвитку і вдосконаленню законодавчої бази в області захисту 

інтелектуальних прав на результати інтелектуальної діяльності і засоби 

індивідуалізації. Категорією, тісно пов’язаною з поняттям «інновація» є 

інтелектуальна власність. 

8) Отриманню комерційної вигоди. Фактично, інновації є генератором прибутку. 
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9) Збільшенню частки ринку, розширенню кола потенційних покупців, 

завоювання нових сегментів ринку, стабілізації та закріплення на ринку. 

10) Зниженню витрат виробництва за рахунок використання економічних 

технологій, що дозволяють скорочувати обсяги споживання води, енергії тощо. 

11) Підвищенню якості виробленої продукції. Технічні (технологічні) або 

продукти інновацій сприяють виробництву продуктів з новими чи поліпшеними 

властивостями, наданню якісніших послуг, які максимально відповідатимуть 

потребам людини. 

12) Зростанню кількості кваліфікованих кадрів оскільки, для роботи на новому 

(інноваційному) устаткуванні необхідно пройти курс підвищення кваліфікації. Таким 

чином, підвищується як загальна, так і спеціальна професійна підготовка кадрів. 

13) Задоволенню потреб людини. Практично кожна інновація, в тому або іншому 

ступені сприяє задоволенню потреб людини. Навіть інновації, зроблені у рамках 

фундаментальних досліджень, в загальному підсумку знайдуть своє відображення в 

реалізації, і тим самим побічно задовольнятимуть потреби індивіда. 

14) Рішенню глобальних проблем людства (наприклад, боротьби з особливо 

небезпечними вірусними захворюваннями).  

15) Зростанню рівня життя населення. Тут можна виділити три основні моменти: 

інноваційна діяльність, при інших рівних умовах, приносить прибуток, що 

сприятливо позначається на доходах окремих фізичних осіб; здійснення споживчих 

інновацій, спрямованих на поліпшення умов життя, сприяє створенню комфортної 

обстановки життєдіяльності людини (прикладом таких інновацій можна рахувати 

створення побутової техніки); винахід нових засобів комунікацій (у тому числі 

мережі Інтернет), що дозволяє не лише розширити коло спілкування, але і 

удосконалюватися в професійному і культурному плані, шляхом пошуку і аналізу 

великого обсягу інформації, навіть якщо фізична особа знаходиться у віддаленій зоні 

від культурно-економічного центру; 

16) Розвитку людини як особистості. Створення якої-небудь інновації приводить 

індивіда до усвідомлення своїй корисності для суспільства, сприяє підвищенню його 

самооцінки. 

Інновації виконують як економічну, так і соціальну функцію, охоплюють усі 

сторони життєдіяльності суспільства. У довгостроковій перспективі без інноваційної 

діяльності неможливий подальший економічний і культурний розвиток по 

інтенсивному шляху. 

 

ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ  

ЧИННИКІВ ТА КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ 

Федоренко Я.М.  

Науковий керівник к.е.н., доц.  Дорожкіна Г. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Актуальним завданням для всіх українських підприємств є підвищення якості 

продукції, а також відкриття нових ринків збуту за кордоном за умови відповідності 

виготовленої продукції міжнародним стандартам якості. 

Метою дослідження є визначення основних принципів, на яких базується 

система аналізу небезпек і критичних точок контролю продукції.  
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Система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. HACCP Hazard 

Analysis Critical Control Point) – є науково-обгрунтованою системою, що дозволяє 

створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції шляхом 

визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників і єдиною системою 

управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята 

міжнародними організаціями. 

Система аналізу небезпек і критичних точок контролю забезпечує контроль на 

всіх етапах виробництва харчових продуктів, будь-якій точці процесу виробництва, 

зберігання та реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні ситуації. При 

цьому особлива увага направлена на критичні точки контролю, в яких всі види 

ризиків, пов’язані з використанням харчових продуктів можуть бути усунені або 

знижені до припустимого рівня  за рахунок цілеспрямованих заходів контролю. Для 

запровадження системи НАССР виробники зобов’язані не лише досліджувати свій 

власний продукт та засоби виробництва, але й використовувати цю систему та її 

вимоги до постачальників сировини, допоміжних матеріалів, а також системи оптової 

та роздрібної торгівлі. 

Система НАССР не є системою відсутності ризиків. Вона розрахована на 

зменшення ризиків, що викликані можливими проблемами з безпекою харчової 

продукції. Основними методами системи є аналіз ризиків та небезпек, визначення 

потенційних дефектів продукції по відношенню до виробничих факторів (критичні 

контрольні точки), профілактичний (превентивний), а не наступний (реагуючий) 

контроль, звітність та відповідальність.  

В результаті проведеного дослідження визначено основні принципи, на яких 

базується система аналізу небезпек і критичних точок контролю продукції (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципи, на яких базується система аналізу небезпек і критичних 

точок контролю продукції 
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НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід 

до контролю ідентифікованих небезпечних факторів, у порівнянні з традиційними 

методами, такими як інспектування та контроль якості та дозволяє перейти від 

випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів. Поява 

міжнародних стандартів ISO серії 22000 започатковує наближення та встановлення 

еквівалентних (рівнозначних) вимог до рівня безпечності харчових продуктів для всіх 

учасників глобалізованого продовольчого ринку. 

Таким чином, запровадження системи НАССР надає виробнику переваги 

економічного та управлінського характеру, до яких зокрема належать підтвердження 

виконання виробником законодавчих і нормативних вимог; забезпечення високого 

рівня свідомості та відповідальності виробника перед споживачем, безпечності 

харчових продуктів; збереження та розширення своєї частки на внутрішньому ринку 

України; розширення експортних ринків, адже в багатьох країнах світу НАССР є 

обов’язковою законодавчо встановленою вимогою; перенесення акцентів з 

випробування кінцевого продукту на використання превентивних методів 

забезпечення безпечності під час виробництва та реалізації продукції, сприяючи 

більш раціональному використанню ресурсів; виявлення  прихованих небезпек і 

спрямування відповідних ресурсів у критичні точки процесу; зменшення втрат, 

пов’язаних із негативними наслідками повернень продукції, харчових отруєнь та 

інших проблем безпечності харчових продуктів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ РИЗИКУ НА СИСТЕМУ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Ткач О.Ю.  

Науковий керівник к.е.н., доц.  Дорожкіна Г. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сьогоднішній день в умовах нестабільної економічної ситуації система 

управління фінансовим потенціалом є однією з актуальних задач економіки України, 

оскільки значний відсоток промислової галузі складають збиткові підприємства.  

Метою дослідження є розробка пропозицій, щодо оптимізації напрямків впливу 

чинників ризику на систему управління фінансовим потенціалом підприємства. 

Сучасні промислові підприємства функціонують в умовах мінливого 

зовнішнього середовища. Для ефективного використання фінансового потенціалу 

підприємства, необхідна розробка відповідного механізму з урахуванням факторів, 

що впливають на ризик. Управлінські дії в рамках розвитку та підвищення 

ефективності використання фінансового потенціалу повинні бути одним з елементів 

комплексної стратегії управління діяльністю підприємства. Фактори зовнішнього 

середовища підприємстві можна класифікувати на економічні, політичні, соціальні та 

технологічні фактори. До факторів внутрішнього середовища відносяться всі види 

ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємства, а також структура і культура 

організації.  
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Механізм оптимізації впливу чинників ризику на систему управління 

фінансовим потенціалом підприємства слід розглядати як комплекс заходів з 

управління його фінансовими ресурсами з метою отримання максимального 

прибутку, забезпечення безперервної виробничої діяльності, стійкого функціонування 

підприємства на всіх стадіях життєвого циклу, реалізації принципів, методів і 

функцій управління. В результаті проведеного дослідження пропонується доповнити 

механізм оптимізації впливу факторів ризику на систему управління фінансовим 

потенціалом машинобудівного підприємства блоком прогнозування результатів 

управління фінансовим потенціалом підприємства (рис. 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механізм оптимізації напрямків впливу чинників ризику на систему 

управління фінансовим потенціалом підприємства 

 

Отже, удосконалений механізм оптимізації напрямків впливу чинників ризику 

на систему управління фінансовим потенціалом підприємства включає шість 

взаємопов’язаних блоків. Перший блок має на меті визначення основних напрямків 

впливу факторів ризику, в тому числі загальних напрямків впливу. У другій блок 

входять методи оптимізації впливу чинників ризику на систему управління 

фінансовим потенціалом підприємства. У третьому блоці відбувається планування 

системи управління фінансовим потенціалом підприємства.  

Запропонований четвертий блок призначений для прогнозування результатів 

управління фінансовим потенціалом підприємства, використання прогнозно-

аналітичних методів управління фінансовим потенціалом підприємства. При цьому 

здійснюється прогнозування результатів управління фінансовим потенціалом 

підприємства внаслідок визначення чинників впливу на прогнозні дані, а також 

здійснюється відбір і оцінка прогнозних результатів. У п’ятому блоці відбувається 

прийняття рішень про ефективність управління фінансовим потенціалом 
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підприємства. У шостому блоці здійснюється контроль результатів впливу чинників 

ризику на систему управління фінансовим потенціалом підприємства. Принципи 

ієрархічності і зворотного зв’язку в механізмі оптимізації напрямків впливу чинників 

ризику на систему управління фінансовим потенціалом підприємства припускають 

наявність в ньому багаторівневої організаційної структури з делегуванням визначених 

повноважень прийняття управлінських рішень відповідним структурним підрозділам 

формованої організаційної структури управління. Таким чином, механізм оптимізації 

напрямків впливу чинників ризику на систему управління фінансовим потенціалом 

підприємства має просту і прозору структуру, яка виключає зайві ланки.  
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УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ 

 ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ 

Деменко В. О., Хоменко М. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – цілеспрямований процес, 

який передбачає постійне оновлення і розвиток конкурентних переваг підприємства з 

урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів середовища [1, с. 252]. При 

управлінні конкурентоспроможністю за експортоорієнтованої діяльності 

підприємства в першу чергу повинні розглядатися концепції: тотального управління 

якістю TQM, бенчмаркінг та концепція маркетингу. За концепції тотального 

управління якістю TQM підвищення конкурентоспроможності підприємства 

відбувається за рахунок впливу організаційних змін у розрізі якості продукції, 

процесів та персоналу.  

Концепція бенчмаркінг орієнтована на використання внутрішніх організаційних 

активів, знання ринку, вивчення зовнішнього середовища. Бенчмаркінг – 

безперервний процес оцінки якості продукції і методів роботи за врахування всього 

кращого в інших підприємствах з метою використання отриманих знань у своїй 

роботі. Концепція бенчмаркінг передбачає розвиток у підприємства прагнення до 

безперервного удосконалення, пошуку нових ідей, їх адаптації та використання на 

практиці.  

Концепції маркетингу визначає вибір продукту та ринку, деталізує асортимент із 

урахуванням виявлених індивідуальних переваг споживачів, гнучко адаптує ціну за 

врахування сезонних коливань попиту. В умовах глобальної конкуренції концепція 

маркетингу взаємодії є найбільш перспективною з точки зору підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті здійснюється повний 

технологічний цикл: від видобування сирої руди – до виробництва залізорудних 

окатишів, підготовлених для металургійних заводів. На дробильну фабрику подається 

руда з вмістом заліза 30%. До складу фабрики входять два корпуси сухої магнітної 



49 

 

 

сепарації, які обладнані високопродуктивними стрічковими і барабанними 

сепараторами для забезпечення сухого збагачення руди. У корпусі сухої магнітної 

сепарації встановлені роторні дробарки швецького виробництва. Річна виробнича 

потужність дробильної фабрики по подрібненню руди складає 32 млн. т. Фабрика 

складається з тринадцяти технологічних секцій, в яких переробляється подрібнена 

руда із вмістом заліза 31,5%. Комплекс агрегатів секцій складається із стержневих і 

кульових млинів, одно – і двох спіральних класифікаторів, гідро циклонів. Вологе 

магнітне збагачування проводиться в два етапи на високоефективних восьми 

полюсних магнітних сепараторах. На збагачувальній фабриці здійснюється робота по 

реконструкції і технічному переозброєнню, удосконаленню технології та 

автоматизації секцій. На комбінаті введена в експлуатацію дільниця з 

автоматизованою системою управління флотаційним доведення концентрату. 

Дільниця обладнана сучасним високопродуктивним устаткуванням провідних 

світових виробників. Прогресивна технологія дозволяє випускати концентрат за 

збільшення вмісту заліза від 64 до 68%, зменшення кремнезему з 8 до 6% за річної 

виробничої потужності фабрики 13,6 млн. т. Впровадження технології флотаційного 

доведення концентрату вирішує не тільки стратегічне завдання підвищення якості 

окатишів, але й дає можливість залучати у виробництво великий відсоток «бідних» за 

вмістом заліза руд. 

За використання розрахункових методів дослідили динаміку вмісту заліза в 

концентраті за останнє десятиліття роботи комбінату. Систематична робота з 

модернізації та реконструкції існуючих агрегатів приводить до постійного 

підвищення вмісту заліза в концентраті. Тенденція зміни встановлена шляхом підбору 

функції зростання у формі лінійної залежності:  

Хt = 0,4337t + 62,080. 

Для отриманої залежності середній квадрат відхилення вихідних значень від 

розрахункових 0,8246, а середнє квадратичне відхилення 0,9026. У порівняні з 

середнім вмістом заліза в концентраті Fe = 64,74%, варіація складає 0,9026 

100%/64,74 = 1,39%. Слід відмітити, що похибка апроксимації особливо значна в 

середині базисного періоду, що зумовлює невелику помилку прогнозу. Прогнозне 

значення вмісту заліза в концентраті на 2020 – 2021 роки складе відповідно 67,50% та 

67,95%. Підвищення якості окатишів, як кінцевої продукції комбінату, означає 

виживання в умовах постійного загострення конкуренції. Збільшення вмісту заліза в 

окатишах – загальна тенденція провідних світових виробників. Динаміка вмісту заліза 

в окатишах комбінату за останнє десятиліття при основності 0,12-0,25, мінімальному 

вмісті шкідливих домішок та прийнятній для споживачів міцності, має тенденцію до 

зростання. У процесі дослідження скористалися авто регресивною моделлю для 

прогнозування вмісту заліза в окатишах по ряду попередніх значень. За результатами 

розрахунків отримали одночлену модель                 Yt = 1,0070 Yt-1. Встановили 

відсутність автокореляції залишків, для чого вичислили коефіцієнт циклічної 

автокореляції r1 = -0,1381. При 95% гарантійній імовірності r = 2,1 помилка прогнозу 

не перевищить 0,728, що складає 1,15% величини вмісту заліза в окатишах. Прогноз 

на 2020 та 2021 роки відповідно складе 65,85% та 66,10%. 
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УПРАВЛІННЯ ОБРОБКОЮ ВАГОНІВ У ВАНТАЖНИХ  
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Найдіна О.В., Хоменко Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

При організації технічного обслуговування  пунктів завантаження і 

вивантаження необхідно раціонально вирішувати таку послідовність питань: 

подавати вагони до вантажних пунктів; здійснювати розстановку вагонів по 

вантажним фронтам; здійснювати завантаження та вивантаження вантажів, а також 

перевантаження вантажів із одного вагону в інший; переставляти за необхідності 

вагони в процесі виконання вантажних операцій або порожні вагони після закінчення 

вивантаження під завантаження; здійснювати збирання завантажених або порожніх 

вагонів; виконувати очистку, промивку або пропарку вагонів (цистерн). Вирішення 

наведених питань спрямовується на скорочення часу обробки вагонів на під’їзній 

колії.  

При розробці способів обслуговування вантажних пунктів визначають 

раціональне число подач і забирання вагонів та їх черговість. При визначенні 

кількості подач і забирань вагонів на вантажні пункти враховують обсяги 

вагонопотоку, місткість фронтів навантаження і вивантаження, їх віддаленість від 

станції, умови подачі та  забирання вагонів особливо при перехрещенні головних 

колій і горловин, технічну оснащеність вантажних пунктів тощо. Необхідно 

забезпечити ув’язку числа і черговості подач з контактним графіком. У складній 

технології перевізного процесу промислового підприємства контактний графік слугує 

організуючим початком раціоналізації  транспортування вантажів. 

Визначення кількості подач і забирань вагонів здійснюється на основі техніко-

економічних розрахунків, що враховують витрати на маневри під час подач та 

забирання рухомих засобів, а також вартості вагоно-годин, що мають місце в процесі 

очікування подач і забирання та під час здійснення подач і збирання вагонів. 

Оптимальне число подач і забирань вагонів (Хп.у) визначають за відомою з літератури 

[1] формулою:  

Хп.у=Пп Вв.г(Н+24) / tп.у Вл.г ,     

де Пп – добове прибуття вагонів на даний пункт; Вв.г , Вл.г – вартість однієї 

вагоно-години, однієї маневрової локомотиво – години, грн.; Н – параметр 

накопичених вагонів; tп.у – час на маневри з подачі та збирання вагонів, включаючи 

підбирання, розстановку, збирання і розсортування рухомих засобів. 

Отримані залежності послугували орієнтиром для практичного їх застосування 

при удосконаленні організації роботи з обробки вагонів у вантажних пунктів 

Крюковського вагонобудівного заводу. План вантажних перевезень виступає 

основним документом по визначенню обсягу вантажно-розвантажувальних робіт. 

Так, планове обґрунтування вагоно-годин при вивантаженні матеріалів на провідних 

фронтах наведено в таблиці 1. 

Завдячуючи отриманим даним, в залежності від конкретної ситуації працівники 

залізничного цеху організують подачу вагонів до вантажних пунктів промислового 

підприємства. В ситуації, коли після подачі маневровий локомотив повертається 

резервом, вигідно забрати любу кількість готових до цього моменту вагонів. Якщо 
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для подачі готова група вагонів менше розрахункової кількості, а локомотив вільний, 

то також можна подати на вантажний пункт цю групу вагонів до завершення 

накопичення її до розрахункової. Працівники залізничної служби орієнтуються на 

розрахункові результати, але приймають рішення з урахуванням конкретної 

обстановки в маневровому районі. Основною умовою визначення черговості подач і 

забирання вагонів з вантажних пунктів є мінімізація затрат маневрових засобів при 

найменшому сумарному простої вагонів.  

Таблиця 1 – Строки вивантаження виробів (матеріалів)  по вантажним фронтам 

заводу 
Вантажний фронт  

 

Вантаж 

Кількість вагонів на 

програму 

Норма 

часу на 

один 

вагон, 

годин 

Сума 

вагоно-

годин Наймену-

вання 

№ 

колії 

одиниць тип вагону 

Цех 12 

 

54 Вагонні осі 775 напіввагон 1,43 1108 

Склад 4 

 

31 Комплектуючі 1238 напіввагон 1,43 1770 

Склад 2 

 

56 Металопрокат 2128 напіввагон 1,33 2830 

Цех 18 

 

52 Ложементи 355 напіввагон 1,43 508 

Склад 12 

 

6 Вагонне литво 238 напіввагон 1,43 340 

Склад 12 

 

7 Підшипники 116 напіввагон 1,43 166 

Склад 10 

 

22 Вугілля 120 напіввагон 0,88 106 

Склад 10 

 

21 Круглий ліс 43 напіввагон 1,12 48 

Склад 1 62 Паливомастильні 241 цистерни 2,00 482 

Цех 6 36 Пиломатеріали 36 криті вагони 0,95 34 

 
Наведені принципи організації технічного обслуговування вантажних пунктів 

спрямовані на скорочення довго тривалості обороту вагонів на під’їзній колії 

промислового підприємства. При розробці технологічних процесів функціонування 

під’їзної колії між операційні простої можуть визначатися з використанням теорії 

масового обслуговування. 
Список використаних джерел 

1. Кукушкин И.И. Комплексное развитие и использование магистрального и 

промышленного транспорта. Москва: Транспорт, 2006. 245 с. 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ  

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Остапенко О.С., Хоменко М.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого бізнесу, 

яка передбачає заміну деяких загальнодержавних та місцевих податків і зборів 

єдиним податком, є найпоширенішою з альтернативних систем. Можливість вибору 

підприємством малого бізнесу альтернативної форми оподаткування свідчить про 

відсутність явних переваг за єдиного оподаткування в порівняні з традиційним. 

Віддання переваги одній із двох форм оподаткування залежить від чисельних умов 

функціонування підприємства: сфери діяльності; місце розташування підприємства; 

віддаленості від постачальників і споживачів; конкурентоспроможності продукції, 

робіт або послуг; наявності податкових пільг, рентабельності продукції тощо. 

Обґрунтування раціональної форми оподаткування підприємства малого бізнесу 

можливе в процесі оцінки вибору найбільш ефективної системи альтернативної 

форми. За результатами порівняння величини єдиного податку і суми усіх платежів та 

зборів, що сплачуються підприємством за традиційної форми оподаткування, 

вибирається раціональна форма. Пріоритет господарської мети виступає 

найважливішим критерієм визначення меж між податковою оптимізацією та 

ухиленням від сплати податків. Проте не менш важливим критерієм є пріоритет 

змісту над формою, тобто що і як робить платник податків для мінімізації 

оподаткування. Якщо реальна економіка процесів одна, а видається за іншу, тобто 

створюється видимість, ширма, то звичайно ж це не оптимізація, а ухилення від 

сплати податків [1]. Проте на практиці визначити межі дозволеної поведінки складно, 

оскільки часто правомірна мінімізація податкових платежів і ухилення від сплати 

податків йдуть поруч, межа між ними непомітна і неочевидна. 

Доцільність вибору єдиного податку можна навести у вигляді нерівності для 

ставок податку 6% із сплатою податку на додану вартість (ПДВ): 

                                З + Пп  + (ПЗ – ПК) > 0,06В,                                (1) 

де З – збори, що сплачуються підприємством малого бізнесу; Пп – податок на 

прибуток; ПЗ – податкове зобов’язання підприємства; ПК – податковий кредит 

підприємства; В – виручка від реалізації продукції, робіт або послуг. 

З метою обґрунтування доцільності переходу на єдиний податок розрахунок 

нерівності (1) дослідники пропонують здійснювати на перспективу. За 

розрахунковими даними майбутнього періоду стосовно кварталу, півріччя або року 

визначаються показники, що включені до нерівності. Формальне подання доцільності 

вибору податку у вигляді виконання умов (1) пропонується перетворити в більш 

компактний вид: 

                       З + 0,3 Рп В + (ПЗ – ПК) > 0,06В,                                 (2) 

де Рп – рентабельність продаж як питома частка в сумі виручки від реалізації 

продукції, робіт або послуг. 

Наведена нерівність (2) дозволяє компактно здійснити оцінку доцільності 

переходу підприємства малого бізнесу на єдиний податок. Критерієм доцільності 

обґрунтованого вибору виступає рентабельність продаж. Порівняння розрахункової 

рентабельності продаж підприємства на майбутній період з граничним мінімальним 

значенням дозволяє прийняти обґрунтоване рішення стосовно доцільності переходу 



53 

 

 

на єдиний податок. За умови перевищення розрахункової рентабельності продаж її 

граничного мінімального значення (Рп > Рп min ) перехід на єдиний податок є 

доцільним. У рідкісному випадку рівності Рп = Рп min рішення стосовно переходу 

підприємства малого бізнесу на єдиний податок повинно підкріплюватися іншими 

міркуваннями. Розрахунок граничного мінімального значення рентабельності продаж 

доцільний за невеликої суми зборів, що оплачуються підприємством малого бізнесу, а 

також за незначної різниці податкових зобов’язань і податкового кредиту. Остання 

умова характерна для підприємств малого бізнесу, продукція, роботи та послуги яких 

відрізняються малою трудомісткістю та досить значною матеріаломісткістю.  

Така ситуація характерна для малих підприємств, що займаються продажем 

продуктів, які випускаються відомими вітчизняними, спільними та з іноземним 

капіталом фірмами. Діяльність таких підприємств важлива, тому що перехід до 

ринкових відносин вимагає змін економічної інфраструктури країни, і в першу чергу, 

здійснення її демонополізації. Саме за рахунок підприємств малого бізнесу 

перетворюється соціально-економічна структура суспільства, здійснюється 

плюралізм форм власності, долається монополізм, створюється середовище для 

конкуренції і розвитку ринкових відносин. Вибір критерієм переходу на єдиний 

податок граничного мінімального значення рентабельності продаж вимагає від 

управлінського персоналу для прийняття обґрунтованого рішення високої точності 

розрахунку величини Рп min. На величину рентабельності продаж продуктів справляє 

вплив багато факторів, серед яких, за висновком дослідників функціонування малого 

бізнесу, найбільше змінюються накладні витрати підприємства. У відповідності з їх 

рекомендацією та з метою підвищення точності при визначенні граничного 

мінімального значення рентабельності продаж продуктів для умов роботи 

підприємств малого бізнесу скорегували його значення на величину 

середньомісячних можливих відхилень фактичної суми накладних витрат .  
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В умовах економічної нестабільності ринкового середовища в Україні 

стратегічною метою підприємств є формування стійких взаємовідносин із 

споживачами, що сприяє забезпеченню стабільності їх функціонування. Зважаючи на 

це, ціна є основним засобом, який одночасно інформує споживача про корисність та 

якість продукції, відображає конкурентоспроможність підприємства та продукції, 

характеризує готовність споживача придбати дану продукцію і формує фінансові 

результати діяльності підприємства. У зв'язку з цим, формування та вибір 

оптимальної цінової стратегії є одним з важливих завдань підприємства на шляху до 

встановлення довготривалих та надійних відносин із споживачами та підвищення 

конкурентної позиції підприємства на ринку. Цінова стратегія являє собою систему 

організаційно-технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації процесу реалізації 
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продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та 

пропозицію продукції [1]. 

Єдиної стратегії для всіх існуючих підприємств не існує. У той же час є певні 

основні норми й узагальнені моделі вироблення стратегії підприємства. Система 

пошуку стратегічних рішень на рівні ціноутворення продукції підприємства повинна 

найбільш повно враховувати зовнішню й внутрішню інформацію про наявні 

можливості й ресурси.  

Стратегія ціноутворення повинна ґрунтуватися на можливостях і сильних 

сторонах підприємства з урахуванням стратегічних проблем, що випливають із загроз 

з боку зовнішнього середовища і слабких сторін продукції підприємства, тобто її 

розробленню має передувати встановлення співвідношення: стратегія - середовище. 

Такий підхід забезпечує досягнення двох важливих завдань: задоволення запитів 

споживачів і реалізацію конкурентних переваг. 

У процесі формування ціни можуть бути використані наступні 

стратегії (табл.1). 

Таблиця 1 – Стратегії ціноутворення 

 

В сучасних умовах ринкової економіки розробка цінової стратегії базується на 

трьох ключових аспектах: покриття витрат на виробництво продукції; створення 

цінності для споживача; орієнтація на рівень конкуренції в умовах вітчизняного 

ринку. 

Основним завданням стратегічного ціноутворення є забезпечення 

максимального рівня прибутку при запланованому обсязі реалізації продукції. Цінова 

стратегія повинна забезпечити задоволення потреб споживачів за допомогою 

реалізації оптимальної стратегії розвитку підприємства з урахуванням чинників 

зовнішнього середовища в рамках довгострокової конкурентної стратегії. За 

наявності декількох альтернативних стратегій процес вибору цінової стратегії 

повинен враховувати: цілі ціноутворення; основні фактори впливу на механізм дії цін 

(ринкове середовище, споживачі, держава, учасники каналів збуту продукції тощо); 

метод ціноутворення; особливості розробки цінової стратегії підприємства. 

Назва стратегії Сутність стратегії Передумова використання Перевага стратегії 

Політика 

поступового 

зниження цін 

відносно високий рівень 

цін на момент виведення 

на ринок нового продукту 

велика кількість покупців 

із  гострою потребою в 

даному товарі 

ціни завжди легше 

зменшувати, ніж 

збільшувати 

Політика «зні-

мання вершків» 

 товари з невеликою три-

валістю життєвого циклу 

високий, майже 

ажіотажний попит  

на товар 

можливість швидкого 

покриття витрат  

Політика 

проникнення 

виведення товарів на нові 

ринки, створення там 

належного попиту 

наявності достатньо 

місткого ринку, необхідної 

кількості товарів 

формування конкурен-

тного пріоритету 

підприємства 

Політика 

диференціюван-

ня цін 

продаж продукту різним 

покупцям, в різний час на 

різних територіях за 

різними цінами 

наявність диференційова-

них сегментів ринку, ве-

ликих обсягів товарообо-

роту і кількості споживачі 

збільшення обсягів 

продаж товарної 

продукції 

Політика 

престижних цін 

утримування підприєм-

ством досить високих цін 

на свої товари 

висока репутація підпри-

ємства, якість та унікаль-

ність його продукції 

для збереження 

престижу ціни не 

зменшуються 
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Розглянемо особливості стратегічного ціноутворення на прикладі 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що є вітчизняним лідером 

вагонобудування та постійно проводить роботу із просування нових пасажирських і 

вантажних вагонів на альтернативні ринки країн СНД та далекого зарубіжжя. Ринок 

вагонобудування сьогодні характеризується жорсткою конкуренцією, що пов’язано із 

формуванням пріоритетів споживачів у напрямку характеристик ціна–якість. Це 

вказує на необхідність впровадження стратегічного управління розробкою, 

виробництвом та реалізацією продукції з урахуванням умов вітчизняного та 

зарубіжних ринків, де цінові питання розглядаються на етапі розробки вагонобудівної 

продукції. Аналіз основних показників діяльності ПАТ «КВБЗ» свідчить, що 

підприємство має не достатньо високі конкурентні позиції на наявних ринках збуту. 

Виходячи з цього, підприємство повинно при визначені стратегічного напряму своєї 

цінової діяльності орієнтуватися на найбільш вагомих конкурентів ринку 

вагонобудування та більше уваги приділяти процесу прийняття цінових рішень 

стосовно виробництва перспективної вагонобудівної продукції високої якості та 

конкурентної вартості.  

У процесі дослідження встановлено, що за цих обставин доцільно застосовувати 

стратегію проникнення при обґрунтуванні рівня ціни на продукцію підприємства, яка 

дає змогу відшукати найбільш вигідне співвідношення між змінними й постійними 

витратами, ціною продукції та її якістю. За допомогою формування оптимальної 

стратегії ціноутворення на продукцію вагонобудування ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» можна досягнути: збільшення обсягу продажів та частки 

ринку за рахунок більшої привабливості для споживачів; поліпшення фінансових 

показників підприємства; формування іміджу продукції, її просування на внутрішніх 

та зовнішніх ринках; доцільного планування руху обігових коштів, реалізації 

ефективних інвестиційних проектів; підвищення впливу на конкурентів та створення 

конкурентоспроможної за ціною продукції; коректного планування виробництва й 

відповідно потреби в сировині.  
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Забезпечення ефективного розвитку економіки кожної країни відбувається 

завдяки впровадженню інноваційних технологій в діяльність підприємств. Iнновaцiї 

необхiднi в оргaнiзaцiйнiй, виробничiй, фiнaнcовiй, нaуковiй cферaх, оcкiльки caме в 

комплекci вони приноcять нaйефективнiший результaт. Нa cучacному етaпi 

зaгоcтрюєтьcя конкуренцiя i пiдвищуютьcя вимоги cпоживaчiв, тому поcтiйнi 

нововведення можуть cтaти одним iз основних фaкторiв отримaння конкурентних 

перевaг. 

На шляху впровадження інновацій виникає багато труднощів та проблем. Таким 

чином це стає великою перешкодою для досягнення кращих результатів в економіці 

та покращення розвитку підприємства. Тому ця тема є особливо актуальною на 
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сьогоднішній день, в час розробки та застосування сучасних прогресивних відкриттів 

людства.  

Метою даного дослідження є такі складові: проаналізувати роль інноваційної 

діяльності в економічному розвитку країни, дослідити загальні витрати на їх 

застосування згідно з даними Державної служби статистики України та визначити 

основні проблеми впровадження інноваційних технологій на підприємства.  

Розглядаючи інноваційні процеси на підприємстві, потрібно з’ясувати саме 

поняття інновації. Взагалі, інновації на підприємстві – це впровадження нових ідей та 

застосування нових форм організації в технології виробництва, тобто надання їм 

новизни, що забезпечить стрімкий та ефективний його розвиток. Вони дозволяють 

збільшити ринки збуту товарів між конкурентами, а також покращити попит на 

певний вид продукції. Впровадження новітніх підходів та методів складає процес 

інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність у загальному розумінні – це 

системний вид діяльності, спрямований на створення і впровадження в суспільну 

практику інновацій. Тобто, обов’язковим результатом упровадження інноваційного 

проекту має бути ефективність, виражена в збільшенні доходів чи економії витрат. 

Тому підприємство виділяє певну суму коштів на інноваційні технології з метою 

підвищення конкурентоспроможності та збільшення доходів в майбутньому.  

Розглянемо загальну суму витрат промислових підприємств на інноваційну 

діяльність згідно з даними Державної служби статистики України за 2017-2019 рр 

(рис. 1).  
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Рис. 1 - Динаміка загальної суми витрат підприємств на інноваційну діяльність 

 

Аналізуючи дані діаграми, необхідно відзначити, що протягом 2018-2019 років 

загальна сума витрат підприємств на інноваційну діяльність поступово зростає. Це 

пов’язано зі збільшенням кількості досліджень та інноваційних розробок, зростанням 

витрат на впровадження новітніх технологій, придбання відповідних машин, 

обладнання та програмного забезпечення. В той же час, за статистичними даними, 

питома вага інноваційно активних підприємств дещо зменшилась: у 2018 становила 

16,4%, тоді як у 2019 склала 15,8%.   

Завдяки застосуванню інноваційних нововведень, Україна може вийти на новий 

рівень серед інших країн світу. Тому для досягнення ефективних результатів потрібно 

подолати проблеми, які постають перед підприємством. Зокрема, існуючою на 

сьогоднішній час проблемою постає матеріальна та фінансова забезпеченість. 

Підприємство повинно мати відповідну матеріальну базу та сукупність фінансових 

ресурсів, власних або запозичених в разі потреби на необтяжливих умовах. Адже 
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фінансова стабільність і забезпеченість підприємства дозволяє реалізовувати нові ідеї 

та модернізувати його діяльність.  

На сьогодні багато підприємств України має невисокий фінансовий потенціал, 

що не дає змогу вносити зміни та запроваджувати нові винаходи. Наступною 

проблемою є фактор попиту на ринку. Адже впровадження інновацій повинно 

задовольняти та приносити користь споживачам. Тому перш ніж вносити зміни в 

технології, потрібно дослідити ринкову кон’юнктуру та проаналізувати попит 

споживачів. Інновації повинні мати тісний зв'язок із зовнішнім середовищем. Також 

проблемою є невизначеність інновацій. Згідно з елементами менеджменту, вони 

повинні мати простий характер та відповідати чітко поставленій меті. Саме тоді вони 

будуть ефективними та дієвими.   

За результатами проведених досліджень можемо зробити висновок, що 

впровадження інноваційних підходів в діяльність підприємств відіграють важливу та 

суттєву роль для подальшого його розвитку. Інноваційна діяльність є важливою 

складовою менеджменту. Нововведення здійснюються через основні елементи 

менеджменту, одними з яких є мотивація та контроль. Працівники повинні бути 

мотивовані до внесення нових змін, а процес впровадження інновацій має 

контролюватися органами управління для досягнення поставлених цілей. Проблеми, 

що виникають під час впровадження інноваційних технологій повинні бути вирішені, 

оскільки результатом стане зростання доходу на підприємствах, що в свою чергу 

призведе до розвитку економіки України.    

 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ 

ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЗА РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ 

Білан М.О., Корнійцов Б.П. 

Науковий керівник д.е.н., проф. Хоменко М.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Маркетингове середовище відкриває перспективи підтримки партнерських 

відносин з потенційними споживачами продукції і містить попередження стосовно 

загроз діяльності підприємства. В управлінні витратами організація матеріально-

технічним забезпеченням високоякісними матеріалами виступає найбільш важливою 

частиною економіки підприємства [1]. Для вирішення задач матеріально-технічного 

забезпечення необхідно мати інформацію стосовно матеріалів, їх виробництва, якості, 

наявності та постачальниках. Менеджери та маркетологи повинні знати головні та 

другорядні характеристики матеріалів, що закуповуються. До основних видів 

продукції АТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» належать 7 марок вуглецю, 

що призначені для виробництва шин, гумовотехнічних та електротехнічних виробів, 

гумового взуття та продукції поліграфії. Технічний вуглець марок П-220, П-234 та П-

330 пічний, високоактивний одержують шляхом термоокислювального розкладення 

рідкої вуглеводної сировини з великим показником структурованості.  

Підприємства з виробництва технічного вуглецю розраховують витрати на 

маркетинг, продаж і розробку продукції відповідної марки. За результатами таких 

розрахунків запроваджуються різні дії: від зміцнення і розвитку взаємовідносин з 

високодохідними споживачами до розриву відносин з іншими клієнтами. 

Впровадження системи управління якістю за вимогами міжнародного стандарту ISO 

дозволило сформувати високий імідж підприємства на внутрішньому і зовнішньому 
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ринках. В числі замовників заводу кращі світові виробники шин – фірми «Мішелен» і 

«Гудієр» та провідний експортер резино-технічної продукції – корпорація «Фенікс». 

Відкритість, прозорість для замовника, готовність на проведення аудиту іншої 

сторони і надання статистичних даних стосовно виробництва та готової продукції 

дозволяють гарантувати стабільність поставок технічного вуглецю за відповідними 

параметрами. 

На заводі постійно удосконалюється впроваджена трьох рівнева (кільцева) 

система управління якістю технічного вуглецю. На першому рівні – апаратник 

управляє процесом і в разі виникнення відхилень приймає у відповідності з 

інструкціями коригуючи дії. На другому рівні – представники основних служб 

щоденно визначають за статистичними даними ефективність дій коригування 

першого рівня у відповідності з результатами аналізу по факторах «4М». На третьому 

рівні – головний технолог і начальник відділу технічного контролю два рази на 

тиждень проводять аналіз статистичних даних та оцінюють ефективність роботи 

першого і другого рівнів управління. Результати аналізу доповідаються щомісячно на 

заводському дні якості з опрацюванням удосконалень по кожній службі. Для оцінки і 

аналізу невідповідностей здійснюється статистична обробка результатів основних 

показників якості з використанням комплексу прийомів: контрольні карти, діаграма 

Паретто, поетапний розгляд та оцінка розкиду по факторах «4М». Збір і обробка 

даних стосовно управління якістю комп’ютеризовані. Розрахунок вагових 

коефіцієнтів, які показують відносну значимість вибраних критеріїв, здійснюють в 

наступній послідовності: підсумовуємо елементи в кожній колонці, ділимо кожне 

значення на суму колонки, вираховуємо середнє значення строчки. Найбільше 

значення вагового коефіцієнту характерне для критерію відповідності якості 

технічним вимогам, яке оцінюється майже в два рази вище ніж ціна марок технічного 

вуглецю. Для оцінки наведених показників залучили зацікавлених спеціалістів заводу 

і АТ «Дніпро шина» (керівників і провідних спеціалістів відділів планово-

економічного, маркетингу та інженерів-технологів з якості) і за їх оцінками 

попарного порівняння провели уточнення індивідуальних шкал (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Скоригована матриця поставок технічного вуглецю 

Найменування 

критерію 

Відповідність 

якості 

технічним 

вимогам 

Ціна марок 

технічного 

вуглецю 

Швидкість 

виконання 

замовлення 

Своєчас-

ність 

виконання 

замовлення 

Ваговий 

коефіцієнт 

Відповідність 

якості технічним 

вимогам 

0,444 0,667 0,381 0,222 0,428 

Ціна марок 

технічного 

вуглецю 

0,112 0,167 0,381 0,222 0,221 

Швидкість 

виконання 

замовлення 

0,222 0,083 0,190 0,444 0,235 

Своєчасність 

виконання 

замовлення 

0,222 0,083 0,048 0,112 0,116 

Сума 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 



59 

 

 

На наступному етапі трьох постачальників попарно порівняли за кожним 

критерієм. Процес порівняння аналогічний процедурі, що використана для створення 

матриці попарних порівнянь поставок технічного вуглецю. Головною перевагою 

методу аналітичної ієрархічної процедури удосконалення партнерських відносин 

заводу технічного вуглецю з покупцями продукції є його простота. В процесі 

досліджень можна використовувати невизначену і суб’єктивну інформацію стосовно 

виробництва і поставок, а також застосовувати накопиченій в організації матеріально-

технічного забезпечення досвід, проникливість та інтуїцію.  
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Процес структурування проблем організацій та підприємств в умовах 

нестабільної зовнішньої економічної ситуації в країні сприяє виявленню проблем у 

організаційно-господарській діяльності підприємства. У вдосконаленні з 

інформаційно-лоrістичної точки зору найважливіше значення має управління 

запасами. Використання математичних моделей планування попиту та управління 

запасами веде до суттєвої економії коштів, «заморожених» у вигляді запасів і 

незавершеного виробництва. Визначимо спрямованість окремих методів 

моделювання інформаційно-логістичного забезпечення на вирішення актуальних 

проблем підприємств. Методи планування на задані інтервали часу потреб в 

матеріалах, необхідних для виготовлення продукції (MRP), враховують інформацію 

про склад виробу, стан складів та нeзавершенoгo виробництва, а також замовлень і 

планів-rрафіків виробництва. Ядром МRР системи є проrрамний комплекс, який 

проводить необхідні розрахунки та аналіз за певними алгоритмами, заснованими на 

виробничому розкладі та інформації про ресурси. На виході проrрамний комплекс 

видає набір документів, в тому числі cxeми доставки МР по підрозділах, обсяги та 

терміни поставок. Таким чином, МRР-система заплановано «проштовхує» МР по 

підрозділах. МRР-система має певні відомі недоліки [1,2]. До цього додаються 

загальні недоліки всіх «штовхаючих» систем: недостатньо точне відстеження попиту 

та обов'язкова наявність страхових запасів, що, з одного боку, «заморожує» оборотні 

кошти, але, з іншої, надає системі значну стійкість при різких коливаннях попиту або 

при ненадійності постачальників. Наявність перерахованих недоліків спричинило за 

собою розвиток MRP-систем, що володіють більшою гнучкістю планування та 

забезпечують кращу організацію поставок і кращу реакцію на зміни попиту. Методи 

CIM (Coтputer Integrated Manufacturing - концепція компьютерізованоrо інтегрованоrо 

виробництва) в пов'язані з інтеrраціею гнучкого виробництва та систем управління 

ними. CIM передбачає інтеrрацію всіх підсистем системи управління (управління 

постачанням, проектуванням і подготовкою виробництва, планування та 

виготовлення, управління виробничими ділянками та цехами, 

транспортноскладськими системами, забезпеченням устаткуванням, інструментом і 

оснащенням, систем забезпечення якості, збуту, а також фінансових підсистем). 
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Системи ERP призначені для управління фінансовою та господарською діяльністю 

підприємств. Це «верхній рівень» в ієрархії систем управління, стосовно ключових 

аспектів діяльності: виробництво, планування, фінанси та бухгалтерія, 

матеріально-технічне постачання та управління кадрами, збут, управління запасами, 

ведення замовлень на виготовлення (поставку) продукції та надання послуг. Система 

автоматизує завдання, вбудовані у виконання бізнec-процесів. Єдина інформаційна 

база дозволяє враховувати взаємозв’язок окремих процесів, таких як заповнення 

замовленнями на поточний місяць і графік відпусток персоналу. Системи планування 

класу MRP в інтеrрації з модулем фінансовоrо планування FRP (Finance Requirements 

Planning) отримали назву систем бізнес-планування ERP (Enterprise Requirements 

Planning) [3], які дозволяють найбільш ефективно планувати всю комерційну 

діяльність сучасного підприємства, в тому числі фінансові витрати на проекти 

оновлення обладнання та інвестиції в виробництво нових виробів. Доцільність 

застосування систем подібноrо класу обумовлено необхідністю управляти бізнес-

процесами в умовах інфляції, а також в умовах суттєвого податкового тиску. Тому 

системи ERP необхідні не тільки для великих підприємств, але і для невеликих фірм, 

що ведуть активний бізнес. 

Серед інших мікролоrістичних концепцій значного поширення у застосуванні 

набули різні варіанти концепції «dеmаnd-drivеп techniques» - DDТ (реагування на 

попит). Найбільш відомі DDТ-орієнтовані методи: «rules based reorder» (ROP), «quick 

response» (QR), «continuous rерlеnishmеnt» (CR) і «аutоmаtiс rерlеnishmеnt» (AR). 

Концепція застосовується для визначення та оптимізації рівнів страхових запасів з 

метою елімінування коливань попиту. Ефективність методу ROP значною мірою 

залежить від точності прогнозування попиту. Поліпшенням QR і СR стратегій є 

логістична концепція AR (автоматичного поповнення запасів), яка забезпечує 

постачальників (виробників) готової продукції необхідним набором правил для 

прийняття управлінських рішень по товарним властивостям та категоріям. Через 

застосування АR методу постачальник має можливість задовольнити потреби 

споживачів у товарній категорії за рахунок усунення необхідності відстеження 

одиничного продажу та рівні запасів для товарів швидкої реалізації. Отже, сучасне 

управління підприємством з огляду на його інформаційно-логістичну спрямованість 

повинно здійснюватися з використанням класичного розуміння функцій управління 

при структуруванні економічних проблем (облік угод, прогнозування, правила 

прийняття рішень, інформація про відхилення прогнозу від реального пропиту, 

своєчасне отримання інформації про показники ефективності, планування 

асортименту, що дозволяє аналізувати зміни в умовах роботи з постачальниками).  
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Покотило В. В., Мажаренко К. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Прояв фінансової нестабільності на сучасному етапі розвитку України та її 

інтеграції у міжнародну економіку знаходить своє відображення у переплетінні 

фінансових та валютних дисбалансів, великих коливаннях валютних курсів та 

фінансових індексів на інтернаціональних ринках, підвищенні ризиків 

підприємництва, різкій та суперечливій зміні динаміки фінансових показників, 

відсутності конкретно виражених тенденцій (динамічних, циклічних та структурних). 

В таких умовах функціонування доволі стрімко зростає роль менеджменту, особливо 

на державному рівні. 

Ефективний топ-менеджмент – це головний чинник, якого потребує Україна в 

фінансовій ситуації, яка склалася в теперішній час. Він представляє собою ряд 

прийомів і засобів, методів, функцій, технологій, що спрямовані на ефективне та 

цільове використання бюджетного ресурсу держави. 

Діяльність з управління бюджетними ресурсами має ключову роль в державі. 

Тому необхідним є удосконалення та оновлення функцій і методів відповідних 

органів виконавчої та законодавчої влади, а також фінансових органів. Відповідно до 

цього цілі, задачі та функції керівників вищої ланки мають бути якісними і 

продуманими. 

Менеджмент в своєму відображенні є багатогалузевим явищем і включає в себе 

процеси, що відбуваються в державі, пов'язані як з її внутрішнім середовищем, так і з 

зовнішнім середовищем впливу. На сучасному етапі головний акцент ставиться на 

окремі елементи господарського механізму держави, який має орієнтуватися на 

введення комплексних програм, що включали б в себе можливість використання всіх 

важелів.  

Головна роль топ-менеджменту полягає в розробці і в подальшій реалізації 

урядом програм економічної політики. Дана політика має спиратися на використання 

перш за все якісної системи оподаткування, підтримку суб`єктів малого та середнього 

бізнесу, що дозволить підприємствам з переважаючою в них тіньовою економікою 

вийти з неї, зменшивши при цьому вплив економічного спаду, а також підтримку 

вітчизняних виробників.  

Необхідно передбачити фактори, які негативно впливають на розвиток окремих 

регіонів чи держави в цілому, щоб своєчасно прийняти рішення щодо реагування і 

пом’якшення дії негативних впливів. 

З одного боку, за рахунок бюджетних інструментів необхідно досягти 

позитивної динаміки підвищення економіки та соціальних стандартів, з іншого – 

присутнім є ризик, що економічна сфера країни знову увійде в становище залежності 

від негативних чинників, які в свою чергу загрожують відновленням тенденції до 

поглиблення дефіциту бюджету та комплексу похідних макроекономічних проблем. 

Невирішені проблеми на фінансовому ринку також створюють основи ризику 

формування нових кризових загострень.  

Зростання витрат у зв’язку з антикризовими заходами збільшує кількість 

проблем бюджетного дефіциту та державного боргу. За прогнозами Державного 
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комітету статистики дефіцит бюджету України не повернеться до передкризового 

рівня, навіть з урахуванням досягнення тенденції до відродження економіки. 

На розвиток фінансової системи також впливає і безліч інших факторів, які 

потрібно враховувати з метою недопущення застою і кризових явищ. Тому доцільним 

буде налагодження та вдосконалення відповідних механізмів менеджменту. Водночас 

стратегія і тактика реформування фінансової системи повинна ґрунтуватися на 

поступовій реструктуризації, яка передбачатиме подальшу трансформацію фінансів 

через систему менеджменту. 

Необхідно враховувати також такі складні проблеми українського менеджменту, 

як: 

- корумпованість сучасної економіки України; 
- якість управлінських кадрів. 

Модернізація управління має відбуватися за наступними пріоритетними 

напрямками: 

- раціональне поєднання механізмів ринку і державного регулювання; 

- широке використання стратегічного планування та управління у діяльності 

підприємств (організацій); 

- постійне коригування цілей підприємств (організацій) відповідно до змін 

зовнішнього середовища; 

- досягнення стратегічних та оперативних цілей за рахунок оптимального 

розподілу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

- суттєве підвищення рівня кваліфікації менеджерів, особливо вищого рівня, в 

управлінні державними структурами, підприємствами (організаціями); 

- розвиток інформаційних систем, широке використання глобальних 

інформаційних мереж; 

- розвиток та впровадження інноваційних процесів, що ґрунтуються на сучасній 

науково-технічній політиці відновлення виробництва. 

Одним із чинників, що може вплинути на швидкий розвиток управління та 

подолання неблагополучної економічної ситуації в Україні, є безкомпромісна відмова 

від старих звичок і умовностей та запровадження нових технологій і методів 

управління. 

Сучасні тенденції у світовій економіці змусять нашу державу перейти до нової 

парадигми, використовуючи при цьому сучасний менеджмент інтегровано, 

безперервно й розширено в усіх сферах. 

 

ВИКОРИСТАННЯ СІТКОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 

РОЗРАХУНКУ РЕЗЕРВУ ЧАСУ РОБІТ 

Дорожкіна Г. М., Вітенко Г.С.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Процес планування є невід’ємним природнім елементом управління створенням, 

функціонуванням та розвитком кожного підприємства, адже дозволяє не лише 

передбачити найбільш важливі економічні характеристики та параметри 

господарювання, але й узгодити місію та цілі, стратегію і тактику розвитку 

підприємства, його ресурсний потенціал та можливості її реалізації. Сіткове 

моделювання дозволяє розв’язувати завдання, що формалізують виробничо-
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фінансову діяльність підприємства та забезпечує високу якість та оперативність 

інформації для формування оптимальних економічних та управлінських рішень.  

Метою дослідження є узагальнення і розвиток методичних основ щодо 

розрахунку резерву часу робіт у процесі сіткового планування. Сіткове планування – 

це одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання 

стратегічних планів і довгострокових комплексів проектних, планових, 

організаційних та інших видів діяльності підприємства. Поряд з лінійними графіками 

та табличними розрахунками сіткові методи планування знаходять широке 

застосування під час розробки перспективних планів та моделей створення складних 

виробничих систем та інших об’єктів довгострокового використання.  

Розрахунки тимчасових характеристик подій розглянемо для процесу 

впровадження інноваційного проекту – нового типу верстата. Тривалість роботи 

позначають tij, де i – номер події, з якої виходить робота; j – номер події, якою 

закінчується робота. Різниця між пізнім і раннім термінами здійснення складає резерв 

часу цієї події, що показує, на який гранично припустимий термін може затриматися 

його здійснення без зміни термінів закінчення завершальної події. Розрізняють 

чотири види резервів часу робіт: повний Rпол
ij, вільний Rсв

ij, пізній Rп
ij і незалежний 

Rнез
ij . Повний резерв часу роботи Rпол

ij є інтервалом часу між найпізнішим і раннім 

термінами закінчення робіт: 

)(
ij
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i
Tn

j
Tпов

ij
R +−= .     (1) 

Повний резерв часу показує, у яких межах можна пересунути початок роботи 

(або наскільки можна розтягти її тривалість з раннім початком), не змінюючи при 

цьому терміну виконання всієї розробки. Дійсно, робота i-j не може бути почата 

раніше моменту Тpi, обумовленого максимальною тривалістю всіх попередніх робіт. 

Для робіт, що лежать на критичному шляху, як повний резерв, так і інші резерви 

дорівнюють нулю. 

Вільний резерв Rв
ij: 
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Незалежний резерв часу Rнез
ij – це запас часу, який можна використати для 

виконання цієї роботи, якщо її початкова подія відбувається у свій найпізніший 

термін, а кінцева подія має відбутися у свій ранній термін:  
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Пізній резерв часу Rп
ij – це запас часу, яким можна оперувати в припущенні, що 

кінцева і початкова події роботи здійснюються у найпізніші терміни: 
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Пізній резерв часу показує, наскільки можна відкласти початок виконання 

роботи чи збільшити її тривалість, щоб не зірвати припустимий строк настання 

кінцевої події, якщо початкова подія відбулася у свій пізній термін. Розрахунок 

тимчасових характеристик робіт представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 – Фрагмент розрахунку резервів часу робіт 
Характеристика робіт Резерв часу робіт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0-1 5 0 5 7 2 5 0 2 0 2 0 

0-2 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 

0-3 4 0 4 10 6 10 0 6 6 6 6 

1-2 0 5 5 7 7 7 7 2 2 0 0 

2-3 3 7 10 10 7 10 7 0 0 0 0 

3-4 6 10 16 10 10 10 10 0 0 0 0 

 
Отже, застосування сіткового планування під час впровадження інноваційних 

проектів на підприємстві дозволяє концентрувати увагу керівництва на 

найважливіших ділянках технологічного процесу, вирішити питання щодо 

оптимального варіанту часу впровадження інноваційного проекту, забезпечити 

підвищення ефективності виробництва. 
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МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ 

В УПРАВЛІННІ ПОСТАЧАННЯМ 

Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Терела А. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Структурування проблем щодо джерел постачання для прийняття ефективних 

логістичних рішень та їх реалізації є основою формування стійкої бази постачання 

будь якого підприємства. Однією з ефективних методик прийняття управлінських 

рішень є використання логістичних методів і моделей, які дають змогу прийняти 

рішення щодо вибору найкращої альтернативи з декількох наявних. Це моделі вибору 

постачальника, прийняття рішення «робити чи закупати», вибір методу 

транспортування, видів транспортного засобу, маршруту, стратегії управління 

запасами та багато інших практичних задач, що вирішуються в різних сферах 

логістики підприємства. 
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Прийняття рішень про вибір того або іншого постачальника можна розглядати 

як рішення, що приймаються в умовах невизначеності, яка присутня майже при 

кожному виборі постачальника та ризик, який супроводжує рішення [1]. Для 

ефективного використання поетапної схеми прийняття рішення, доцільно визначити 

варіанти, критерії для оцінювання та оцінити вірогідність успіху та невдачі. 

Властивість реагувати на потреби підприємства визначає відповідального 

постачальника. Кожне підприємство має розраховувати на максимальну ефективність 

постачальника. В іншому випадку виникають витрати, що перевищують початкову 

вартість закупки, що негативно впливає на відношення між відділами, відношення з 

постачальниками та наостанок, на задоволення споживачів. Вибір постачальника для 

промислових підприємств АТ «Кредмаш», АТ «КрКЗ» може бути проведений на 

основі розв’язання багатокритеріальної задачі. Вибір моделі рішення 

багатокритеріальної задачі залежить від рівноважності якісних та кількісних критеріїв 

вибору (ціна; відповідність поставок стандартам ISO для випуску продукції 

відповідної якості; акредитація постачальника; надійність постачання – терміни, 

асортимент, комплектація, відповідна кількість, терміни виконання замовлення, 

репутація в галузі тощо). Разом з цим рішення багатокритеріальних завдань 

ускладнюється наявністю різних одиниць виміру оцінки результатів альтернатив за 

критеріями. Це питання обумовлює необхідність нормалізування останніх, 

приведення їх до однієї одиниці виміру (зазвичай до безрозмірного виду).  

Першим способом розв’язання багатокритеріальної задачі є приведення її до 

однокритеріального виду або згортання критеріїв [2]. Цей спосіб застосовується як 

при рівній, так і при різній важливості критеріїв (використання адитивного 

згортання).  

Очевидно, що характер та вартість закупки будуть впливати на вагові 

коефіцієнти окремих критеріїв оцінки постачальника, отже, на характер інформації, 

необхідної для вибору управлінського рішення відповідними структурними відділами 

АТ «Кредмаш», АТ «КрКЗ». У випадку, коли приватні критерії мають однаковий 

внесок в комплексний критерій (однакові вагові коефіцієнти - рівну важливість), то 

рішення знаходиться методом рівномірної оптимальності за допомогою 

мультиплікативного перетворення (згортання) або мінімаксного згортання, що 

відповідає пошуку рішення за критерієм Севіджа.  

Обов’язковою умовою застосування методу рівномірної оптимальності є 

однакова розмірність приватних критеріїв, наприклад грошове вираження або 

безрозмірні величини. Недоліком методу є можливість компенсації малих значень 

одних критеріїв великими значеннями інших. Якщо згорнути критерії в один не 

вдається, але при цьому виділяється найбільш важливий критерій, то завдання можна 

вирішити методом умовної оптимізації як однокритеріальну за пріоритетним 

(головним) критерієм, інші критерії виступають як обмеження або як додаткові 

(супутні або допоміжні). У випадку пріоритетності одного з критеріїв 

багатокритеріальне завдання може бути вирішене методом поступок але окремим 

критеріям. Суть методу поступок зводиться до наступного: приватні критерії 

упорядковуються в порядку зменшення; знаходиться поточна альтернатива, але 

кращому критерію; визначається «поступка» - величина, на яку можна зменшити 

значення найважливішого критерію щоб за рахунок «поступки» спробувати 

збільшити значення наступного по важливості критерію. Використання 

багатофакторних моделей при оцінюванні постачальників машинобудівних 
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підприємств АТ «Кредмаш», АТ «КрКЗ» значно підвищить якість аналізу та 

об’єктивність висновків за його результатами. Разом з цим, обґрунтованість і 

професійний рівень управлінських рішень різної складності визначає ефективність 

діяльності підприємства. 

Отже, прийняття управлінських логістичних рішень на основі моделювання 

щодо вибору постачальника залишається актуальною задачею. Складність 

розв’язання такої задачі полягає в тому, що окрім традиційних факторів якості, 

процесу постачання, вартості та обслуговування слід враховувати питання захисту 

оточуючого середовища, соціальні, політичні аспекти та питання задоволення 

кінцевого споживача. Наявною є зацікавленість у раціональному виборі певного 

постачальника, у виборі переважних постачальників, партнерстві, стратегічних 

союзах, зворотному маркетингу та управлінню процесом постачання. 
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Сталий розвиток підприємства означає його здатність досягати довгострокових 

цілей. В існуючих умовах обмеженості ресурсів успішний результат діяльності будь-

яких суб’єктів господарювання залежить від здатності раціонально використовувати 

існуючі ресурси, від вміння ефективно управляти їх ресурсним потенціалом [1, 

с. 126]. Тому проблематика вивчення шляхів підвищення ефективності управління 

ресурсним потенціалом для забезпечення сталого розвитку є досить актуальною. 

Питанням сталого розвитку економічних систем та можливостям його 

досягнення присвячено багато наукових праць вітчизняних та іноземних учених, 

зокрема, О.О. Веклич, Е.В. Гірусова, Б.М. Данилишина, Г. Дейлі, Д. Медоуза, 

Л.Г. Мельника, О.І. Карінцевої, О.Г. Осауленка, Г.В. Платонова, О. Шубравської та 

ін. [2, c. 47].  

Метою дослідження є аналіз ресурсного потенціалу сталого розвитку 

промислового підприємства, виявлення його сутності та можливостей оцінки.  

Методика оцінки сталого розвитку С. А. Гусєвої передбачає тільки фінансові 

показники (рентабельність, фінансова стійкість, платоспроможність та ліквідність). 

Дослідження К. А. Денисова відображає зв’язок сталого та інноваційного розвитку 

підприємства. На відміну від методу на інноваційній основі, динамічний метод Т. В. 

Алфьорової та Е. А. Третьякової передбачає логічне співвідношення усіх показників. 

Проаналізувавши різні підходи, можна зробити висновок, що вони фактично не 

відображають питання стану ресурсного потенціалу та потребують удосконалення з 

методичних позицій. При управлінні ресурсним потенціалом неможливо без його 

грамотної оцінки. Для розрахунку фактичного рівня використання кожної категорії 

складових ресурсного потенціалу запропоновано систему показників оцінки (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Показники оцінки ресурсного потенціалу підприємства 

Складові 

ресурсного 

потенціалу 

Показники Характеристика 

Майновий 

потенціал 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
Характеризує стан основних засобів 

Частка основних засобів в 

активах 

Показує, яку частину займають основні 

засоби в загальній величині валюти балансу 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 

Показує, яку частину від наявних на кінець 

звітного періоду основних засобів, 

становлять нові 

Фондовіддача 
Показник ефективності використання 

основних виробничих фондів 

Рентабельність активів  
Ефективність поточної діяльності, пов’язаної 

з виробництвом і реалізацією продукції 

Рентабельність сукупного 

капіталу 

Характеризує ефективність використання 

сукупного капіталу підприємства 

Фінансовий 

потенціал 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
Загальний коефіцієнт покриття боргів 

Коефіцієнт 

платоспроможності 

Показує, яка частина короткострокових 

позикових зобов’язань може бути погашена 

негайно за рахунок наявних грошових коштів 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 

Характеризує частку позикового капіталу в 

загальній величині валюти балансу 

Співвідношення позикових  

і власних коштів 

Характеризує фінансову стійкість 

підприємства 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 

Показує, яка частина власного капіталу 

використовується для фінансування поточної 

діяльності 

Кадровий 

потенціал 

Ступінь різнобічності 

персоналу 

Швидкість освоєння нового обладнання, 

рівноцінна заміна відсутнього персоналу 

Коефіцієнт динаміки числа 

зайнятих 

Зміна наявного на початку аналізованого 

періоду початкового складу персоналу 

Коефіцієнт обороту кадрів  

з прийняття 
Питома вага прийнятих за період працівників 

Коефіцієнт плинності кадрів 
Рівень звільнення працівників з негативних 

причин за період 

Коефіцієнт постійності 

кадрового складу 

Рівень постійно працюючих на підприємстві 

за аналізований період 

Організаційн

о-технічний 

потенціал 

Коефіцієнт ринкової частки Частка займаної ніші на ринку 

Коефіцієнт безперервності 

технологічних процесів 

Максимальне скорочення перерв між 

операціями технологічного процесу 

Коефіцієнт паралельності 

технологічних процесів 

Одночасне здійснення робіт на різних стадіях 

виробничого процесу 

Коефіцієнт ритмічності 

технологічних процесів 

Підтримка заданої частоти виконання певної 

операції, послідовність виробничого циклу в 

цілому 

Рівень спеціалізації 

виробництва 

Характеризує ступінь спеціалізації 

підприємства 

Частота випадків травматизму Кількість нещасних випадків на підприємстві 
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Є.С. Попова виділяє два види діагностики потенціалу підприємства: економічна 

та організаційна, а також відносить до основних методів дослідження рейтинговий 

порівняльний аналіз, факторний аналіз, метод визначення причинно-наслідкових 

зв’язків, економіко-математичне моделювання, метод експертних оцінок. У працях 

А. С. Судоргіна запропонована система показників, яка включає п’ять рівнів: 

узагальнені показники ефективності використання ресурсного потенціалу; показники 

ефективності використання сукупності декількох ресурсів; показники ефективності 

використання окремих видів ресурсів у цілому на підприємстві; показники 

ефективності використання ресурсного потенціалу на виробництво окремих видів 

продукції; показники ефективності використання окремих видів ресурсів. Проведений 

аналіз дозволяє сформулювати ряд недоліків методів у розрізі оцінки ресурсного 

потенціалу підприємства.  

По-перше, оцінюється в основному матеріальна складова ресурсного потенціалу. 

Нематеріальна частина – людський капітал, організаційні знання, зв’язки зі 

споживачами – залишаються у тіні. По-друге, ефективність використання ресурсного 

потенціалу аналізуються у цілому по підприємству, або за окремими видами ресурсів. 

Ефекти синергії між окремими видами ресурсів, запропоновані методи оцінити не в 

змозі. По-третє, розміри ресурсного потенціалу оцінюються переважно через затратні 

показники. Усе це визначає необхідність його подальшого удосконалення як 

ключового фактору забезпечення сталого розвитку промислового підприємства. 
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Досягнення та втримання підприємством визначених конкурентних позицій на 

ринку зумовлене багатьма факторами, серед яких вагоме значення на сучасному етапі 

розвитку економіки мають інновації як у сфері техніки та технології, так і в інших 

сферах функціонування організації (управлінській, маркетинговій, фінансовій та ін.). 

Сучасний ринок товарів та послуг диктує свої умови для досягнення 

конкурентоспроможності, які формуються з точки зору задоволення потреб 

споживачів. Першою ланкою у цьому виступає якість продукції, орієнтиром якої є 

саме задоволення покупця певними характеристиками товару. Дотримання цієї умови 

вимагає від виробників постійного підвищення якості, яке багато в чому залежить від 

технології аналізу розроблених виробів та процесів: технологія розгортання функції 

якості (QFD), функціонально-вартісний аналіз (ФСА), FMEA – аналіз, 

функціонально-фізичний аналіз (ФФА). 

Орієнтація виробників продукції на задоволення потреб споживачів певними 

характеристиками товару є підґрунтям ринкової стабільності підприємства, його 

спроможності реагувати на зміни маркетингового середовища. Реагування на 
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споживацькі потреби має відбуватись не тільки через призму постійного підвищення 

якості, але і враховувати інтереси виробника. Утримання якості на належному рівні 

не має зашкоджувати підприємству як суб’єкту підприємницької діяльності. Іншими 

словами, підвищення якості має бути обґрунтоване з позиції витрат. 

Така постановка питання вимагає від підприємства вирішення одночасно двох 

завдань: з одного боку – досягнення заданих ринком якісних характеристик товару, а 

з іншого – зниження або утримання витрат на низькому рівні. Вирішення даної 

проблеми можливе з використанням вже згаданого раніше інструментарію якості. 

По-перше, основним напрямком залишається задоволення потреб споживачів, 

основою досягнення якої може бути технологія розгортання якості. З іншого боку, 

питання зниження витрат мають охополювати всі процеси виробництва, задля чого 

може бути використаний функціонально-вартісний аналіз. 

Таким чином, орієнтація на споживацькі потреби у певних характеристиках 

товару є підґрунтям нецінової конкуренції, при цьому управління витратами надасть 

підприємству широке коло дій у сфері конкуренції на вартісному рівні. 

Питання, пов’язані з управлінням якістю набувають сьогодні нового значення і 

розглядаються не тільки з точки зору задоволення споживачів. Стрімкий розвиток 

ринку товарів та послуг формується не тільки під впливом потреб покупців, а і з 

точки зору виникнення нових потреб, які все частіше формуються не стільки 

споживачами, скільки виробниками. Іншими словами конкуренція здійснюється не на 

рівні товарів, а на рівні формування нових потреб споживачів. 

У цьому розумінні інновації набувають свого нового значення. Тобто 

нововведення відбуваються не тільки не сучасному етапі розвитку ринку та всіх сфер 

функціонування підприємства, а і є наслідком майбутніх потреб. Іншими словами, це 

перспективні інновації. 

Інноваційна діяльність є одним з впливових важелів розвитку світового 

господарства, тобто в умовах жорсткої конкуренції у виробничій сфері та сфері 

надання послуг інноваційні введення життєво необхідні. Основні труднощі в 

реалізації інноваційних досліджень пов’язані з недостатн6істю у підприємств власних 

коштів та обмеженістю залучених коштів. 

У ринкових умовах вітчизняні підприємства самостійно формують свою 

технічну політику та визначають джерела отримання коштів для її фінансування. В 

той же час, фінансування інноваційних нововведень – процес досить ризикований та 

потребує значного фінансування, яке в свою чергу, може бути зовнішнім та 

внутрішнім. Джерелами внутрішнього (власного) фінансування є прибуток, 

зовнішнього – інвестиції. 

Результатом інноваційної діяльності є впровадження інновацій у виробництво, і 

як наслідок, випуск і реалізація інноваційної продукції, а ефективність інновацій на 

підприємстві можлива лише за умов комплексного забезпечення інноваційних 

процесів, тобто за наявності фінансового забезпечення інноваційної діяльності, 

механізмів її стимулювання, а також матеріально-технічного, організаційного та 

кадрового забезпечення. 

Розглядаючи джерела фінансування інновацій, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності продукції, слід зазначити, що підвищення конкурентної 

позиції підприємства само по собі є джерелом фінансових ресурсів: забезпечує 

прибутковість роботи підприємства, як наслідок, підвищує ринкову вартість цінних 

паперів, є джерелом формування нерозподілених внутрішніх грошових фондів, які 
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можуть використовуватися, як інвестиційні. У зв’язку з цим, проекти, які спрямовані 

на підвищення конкурентної позиції підприємства потребують первинних інвестицій, 

які мають забезпечити лише перший ступінь підвищення його 

конкурентоспроможності, і є набагато меншими за інвестиції, яких потребує 

реалізація всього проекту, що повинно враховуватись при розробці проектів розвитку. 

Поетапне підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, 

зміцнення його конкурентної позиції дозволяє при мінімальних первинних 

інвестиціях забезпечити самофінансування проекту. Такий підхід повинен 

реалізовуватись на основі визначення пріоритетності впровадження заходів щодо 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі реалізації економіко-

математичних оптимізаційних моделей розподілу капітальних вкладень. 

Впровадження запропонованого підходу сприятиме активізації інноваційного 

розвитку підприємства в умовах дефіциту фінансових ресурсів. 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Шевчук Д. Ю., Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Ведення бізнесу завжди було важкою і ризикованою справою. В Україні 

особливо це помітно в сучасних умовах, коли вплив зовнішніх умов та обмежень на 

роботу підприємств ще більше посилився. 

Одним з методів усунення диспропорцій та посилення позицій компанії на ринку 

є застосування ряду нових інструментів як стратегічного, так і оперативного 

менеджменту. За даними досліджень, у менеджерів успішних компаній найбільш 

популярні такі інструменти управління як бенчмаркетинг, стратегічне планування, 

система збалансованих показників, сценарне планування, CRM, аутсорсинг. З’ясуємо 

можливості та переваги застосування даних інструментів в сучасних організаціях.  

Бенчмаркетинг передбачає застосування досвіду, стратегії, рішень, ділової 

практики кращих компаній галузі з метою використання цього досвіду в 

адаптованому вигляді для поліпшення якості роботи своєї компанії. Це один з 

найпоширеніших і дієвих інструментів - за результатами досліджень, після його 

використання 71% опитуваних був задоволений отриманими фінансовими 

показниками. Також цей інструмент не вимагає значних витрат ресурсів і є простим у 

застосуванні, що ще більше збільшує його цінність. 

Customer Relationships Management (CRM), або управління взаємовідносинами з 

клієнтами – це стратегія компанії щодо взаємодії з клієнтами у всіх організаційних 

аспектах (рекламі, продажу, доставці та обслуговуванні клієнтів, дизайні та 

виробництві нових продуктів, виставлення рахунків тощо), яка з’явилася у відповідь 

на вимогу ринку отримати кошти, що дозволяють утримувати існуючих клієнтів і 

залучати нових. Також CRM система надає менеджеру з продажу ряд переваг:  

- швидке введення і пошук клієнтів, формування їх бази даних;  

- планування зустрічей, справ і дзвінків;  

- облік продажів і заборгованостей;  

- ведення історії відносин з кожним клієнтом;  

- автоматизація і аналіз колективної роботи з клієнтом.  
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Одним з найбільш складних і ефективних інструментів корпоративного 

управління є сценарне планування. Сценарії розвитку розробляються для галузей, 

організації в цілому і їх стратегічних господарських підрозділів, функціональних зон 

діяльності, найважливіших факторів зовнішнього середовища, ринків. Цей метод 

дуже корисний при виборі місії і цілей організації, визначенні стратегії розвитку, при 

прогнозуванні показників на наступні роки. Сценарії повинні з існуючої ситуації 

розвинути картини майбутнього організації і варіантів її розвитку.  

Аутсорсинг – це виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких 

бізнес-процесів, зазвичай не профільних для бізнесу компанії, але, тим не менш, 

необхідних для повноцінного функціонування бізнесу, як спосіб оптимізації 

діяльності підприємств за рахунок зосередження зусиль на основному предметі 

діяльності і передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім 

спеціалізованим компаніям. 

Залучаючи аутсорсингові компанії до співпраці, підприємство-замовник долучає 

до свого бізнесу зовнішні ресурси, високопрофесійні кадри, інформаційні технології, 

досвідчені напрацювання в наданні послуг вузької спеціалізації, таких як: IT-сервіс, 

бухгалтерські послуги, COOL-центри, продаж, маркетинг, реклама, логістика, тощо.  

Насправді, аутсорсинг вигідно залучати абсолютно у всіх галузях. Його так не 

вистачає національним виробникам товарів широкого споживання, виробничим 

групам, будівельним компаніям, держустановам. Сьогодні витрати на утримання 

величезного штату співробітників і виробничі витрати часто не виправдовують себе. 

Потрібна альтернатива – і це аутсорсинг. Великі компанії та торговельні мережі 

регіонального і національного масштабу вже сьогодні оцінили переваги цієї форми 

співпраці, і успішно працюють з аутсорсинговими компаніями, які: 

1. Спеціалізуються саме в цьому напрямку. 

2. Здійснюють підбір і навчання персоналу. 

3. Володіють оперативною інформацією та новітніми технологіями. 

4. Оптимізують витрати підприємства – замовника. 

5. Несуть повну відповідальність за якість надаваних послуг. 

Виробничий аутсорсинг дозволяє компанії, по-перше, зосередитися на розробці 

нових продуктів і послуг, що важливо в умовах стрімкої зміни технологій і попиту 

для забезпечення конкурентної переваги, по-друге, збільшити гнучкість виробництва 

– на невеликих заводах простіше займатися перебудовою виробничого процесу і 

диверсифікувати випуск продукції, і, нарешті, використовувати додаткові переваги 

від ведення бізнесу на ринках з дешевою робочою силою. 

Збалансована система показників (BSC) – це система оцінки та стратегічного 

розвитку бізнесу підприємства, заснована на системі показників, що характеризують 

його діяльність у чотирьох напрямках: фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, 

навчання і розвиток персоналу. Основна мета концепції BSC полягає в необхідності 

збалансованого розвитку організації у виділених чотирьох напрямках. Система BSC 

дозволяє трансформувати місію компанії в конкретні задачі і визначити необхідні 

показники, які можливо оцінити кількісно та якісно. 

Таким чином, використання сучасних інноваційних технологій в управлінні 

організацією дозволить зменшити ризики негативного впливу зовнішнього 

середовища та досягти поставлених цілей щодо перспективного розвитку та 

підвищення ефективності ведення бізнесу. 

 



72 

 

 

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Буряк Є.В., Буряк М.Є. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Стрімкі процеси глобалізації, поширення стандартів інформаційного ринку, 

діджиталізації забезпечують формування принципово нових відносин, змішаного, 

консолідованого типу, які водночас охоплюють соціальну сферу та економіку, 

екологію та управління технологіями, інвестиційні процеси та поширення інновацій, 

новітні комунікації та якість залучення ресурсного потенціалу, інформаційні 

технології та інноваційні управлінські технології тощо.  

Такі процеси характерні для усього світу, але кожна країна знаходиться на 

своєму етапі розвитку інтеграційних процесів, у особливих умовах поєднання 

соціальної та економічної інтеграції, формуванні моделі кластерної економіки, 

системності залучення знань і технологій менеджменту. Саме такі інтеграційні 

процеси науковці визнають як суспільний прогрес, активно досліджують, визначають 

складовими планів розвитку територій, уважають пріоритетними у формуванні 

заходів влади. Відбувається одночасне поєднання соціальної та економічної інтеграції 

в усьому різноманітті типів і форм об’єднань, така тенденція стає всесвітньою, 

охоплює усі регіони та відображає рух суспільного прогресу, стимулює та форматує 

залучення ресурсів територій на новітніх платформах взаємодій бізнесу і влади в 

умовах інформаційного суспільства. Базовими характеристиками таких процесів, 

сучасних типів і форм економічної інтеграції слід визнавати: територіальність, 

залежність від якісного інформаційного забезпечення, інноваційність в управлінських 

заходах та технологіях стимулювання агентів співпраці. 

У сучасній теорії, методології та практиці менеджменту відбувається 

розширення меж бачення інформаційного забезпечення, інновацій інформаційних 

комунікацій та набуває визнання необхідність обґрунтування ключових 

характеристик інформаційних ресурсів, відповідних передумов змін моделей 

комунікацій з огляду потреб та інтересів розвитку та удосконалення наукових знань 

менеджменту підприємств та організацій. В процесі управлінні виробничо-

господарською діяльністю суб’єктів господарювання все важливішим стає швидкий, 

своєчасний та повний доступ до їх економічної ресурсної бази. Реальне вирішення 

даної проблеми внаслідок сучасного стану розвитку та використання комп’ютерної 

техніки можливе за рахунок розробки та впровадження мережевої технології ЕОМ. 

Як доводить багаторічний досвід експлуатації обчислювальної техніки, розміщення 

електронно-обчислювальних машин у місцях виникнення та споживання інформації з 

одночасним поєднанням їх по каналам зв’язку, надає змогу знизити комунікаційні 

витрати і підвищити якість інформаційного обслуговування користувачів. 

ERP-системи ( з англ. Enterprise Resource Planning – системи планування 

ресурсами) – це інформаційні системи для обліку та планування всіх ресурсів, що 

використовуються в установі та необхідні для здійснення всіх функцій (обліку, 

продажу, виробництва, закупівель тощо). Надзвичайна універсальність ERP-систем 

обумовлює й їх високу вартість та складність, яка викликана величезною кількістю 

елементарних складових (баз даних, програм, інтерфейсів тощо) та зв’язків між ними.  

Призначення ERP-системи – консолідувати весь потік даних в організації, 

допомогти керівництву отримувати в реальному часі будь-яку необхідну інформацію 
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про її фактичну діяльність, здійснювати аналіз за допомогою засобів бізнес-аналітики 

та формувати стратегічні рішення. До того ж ERP-система полегшує і прискорює 

виконання великих обсягів рутинної роботи, мінімізує ризик виникнення помилок під 

час введення даних та негативний вплив їхніх наслідків. Вбудовані в ERP-систему 

алгоритми істотно підвищують продуктивність та ефективність роботи підприємства. 

Істинне призначення ERP – інтеграція відділів і функцій компанії в єдину 

комп`ютерну систему, яка зможе задовольнити всі специфічні потреби окремих 

підрозділів. 

Незважаючи на те, що термін ERP виник у виробничій сфері, сьогодні ERP-

системи автоматизують діяльність широкого спектру організацій (комерційних, 

фінансових, медичних, освітніх, урядових, силових тощо).  

Системи ERP забезпечують повну функціональність, необхідну для реалізації 

інформаційних сервісів самообслуговування, аналітики, а також для управління 

фінансами, персоналом, постачанням, оперативною діяльністю і сервісними 

службами підприємств. Крім того, це рішення пропонує засоби для системного 

адміністрування і для вирішення таких задач, як управління користувачами, 

централізоване управління даними та управління Web-сервісами.  

Очікуваними результатами впровадження ERP-системи є підвищення 

продуктивності праці та скорочення персоналу, зменшення непродуктивних витрат, 

підвищення якості управлінських рішень. Проте основна мета впровадження повинна 

бути пов’язана з задачами, для яких власне й створювалися ERP-системи – 

підвищення ефективності установи за заданими, як правило, фінансовими 

показниками. Основний виграш, зазвичай, отримується за рахунок зниження 

корпоративних витрат. Виконуючи проекти з впровадження ERP-систем, 

підприємство отримує можливість одночасно вести звітність за українськими та 

міжнародними фінансовими стандартами. 

ERP-системи сумісні з системою управління взаємовідносинами з клієнтами та 

системою контролю якості, націлені на максимальне задоволення потреб установи в 

засобах управління.  

Таким чином, наважившись на впровадження ERP-системи, керівництво 

підприємства отримує у перспективі беззаперечні переваги у підвищенні 

ефективності своєї діяльності. ERP-система дозволяє своєчасно і швидко отримувати 

необхідну корпоративну інформацію, наглядно бачити зміни ресурсів, а, значить, 

ефективніше ними управляти, спрощувати і контролювати всі ланки транспортування 

ресурсів та продукції та ін. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Коваленко М.П., Ліпатова Т.Л., Вєдєніна Ю.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Для досягнення своїх цілей в роботі коуч використовує різні методики, 

проникаючи у світосприйняття людини і аналізуючи її поведінку на основі 

особистого життя, інтересів, життєвих принципів і рис характеру. Зазначена 

концепція допомагає побачити в собі те, що самостійно вона помітити не може. 

Людина повинна знайти себе й найбільш плідно розкрити всі свої якості в 

професійній діяльності, у вирішенні складних питань. Часто на ефективність 
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професійної діяльності в організації впливають: проблеми в особистому житті, 

невідповідний клімат в колективі та інші аспекти, які викликають стоп-ефект, що 

може негативно впливати на сукупну роботу всієї системи (концепція «найменших» – 

ефективність сукупності завжди оцінюється через ефективність найслабшого її 

компонента). 

Коучинг – перспективний напрям забезпечення ефективної діяльності 

організації, що справляє вплив на підвищення кваліфікації персоналу організацій, 

сприяє навчанню, професійній адаптації та зростанню продуктивності праці та 

допомагає максимально використовувати трудовий потенціал кожного співробітника 

і розвивати здібності безпосередньо в процесі праці. «У кожної людини є потенціал» 

– це один із пріоритетних девізів в процесі коучингу.  

Щоб впоратися зі складнощами й оптимізувати процеси, коучі безперервно 

спілкуються з клієнтами, мотивують їх і навчають подоланню бар’єрів на шляху до 

нескінченного розвитку й успіху. 

Коучинг підрозділяється на: 

• Коучинг кар’єри – це інтерактивний процес співпраці клієнта і коуча у сфері 

професійної діяльності клієнта. 

• Бізнес-коучинг – формування динамічної, креативної позиції в конкурентному 

середовищі, а також підтримка і супровід у розвитку бізнесу. 

• Коучинг на робочому місці – зосереджений на розвитку компетенцій під час 

виконання роботи. 

• Коучинг особистої ефективності – бажання людини підвищити професійну 

діяльність, поліпшити тайм-менеджмент, збалансувати різні напрямки життя для 

максимального розвитку бажаних сфер; 

• Лайф-коучинг – концентрується на плануванні життя і досягненні власних 

цілей (охоплюють уміння організації узгодженості між особистим і професійним 

життям). 

За умови використання коучингу, як стратегічного інструменту управління 

організацією, виокремлюють три головні сегменти: 

1) синергетичний вплив персоналу і коуча: партнерські та командні 

взаємовідносини, що фокусуються на цілях та місії організації, її завданнях, щоб 

досягти результату стратегічного управління; 

2) структурна реорганізація: управлінець формує сферу відповідальності, 

набору дій, щоб мислити масштабніше та планує програму стратегічних змін завдяки 

професіоналізму і відповідальності коуча; 

3) забезпечення професіоналізму: допомога коуча керівникам, щодо прийняття 

ефективніших рішень відносно встановлення стратегічних цілей у напрямі 

реструктурування професійної діяльності для досягнення максимуму продуктивності 

та задоволеності. 

За сучасних умов найбільш очевидні варіанти застосування коучингу в 

діяльності організації робота з персоналом підприємств, а саме формування 

мотиваційних механізмів та шкали оцінки персоналу; вирішення проблем кадрового 

забезпечення та підвищення професіоналізму та креативного мислення; врегулювання 

взаємовідносин у колективі; планування показників та підвищення кадрового 

потенціалу; адаптація до змін та розвиток персоналу. 

Сформулювавши характеристики чинників впливу коучингу на розвиток 

підприємства визначили ступінь його впливу на діяльність організації (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Чинники впливу коучингу на розвиток підприємства 
Групи 

чинників 

Назви чинників Характеристики впливу 

Сприяючий вплив Стримуючий вплив 

Ресурсні Фінансові Збільшення розміру частки фонду 

заробітної плати на розвиток 

працівників. 

Обмежене фінансування, 

незацікавленість керівництва і 

працівників у фінансуванні 

розвитку. 

Інформаційні Інформаційне забезпечення 

процесу коучингу  

Недостатнє інформаційне 

забезпечення розвитку організації. 

Кадрові Індивідуально- 

особистісні 

Здатність та бажання до розвитку, 

навчання. 

Незацікавленість працівників і 

працедавців у розвитку організації, 

обмеження можливостей отримання 

відповідної кваліфікації. 
Професійно- 

кваліфікаційні 

Належний освітньо- 

кваліфікаційний рівень працівників, 

високі професійно-ділові якості. 

Мотиваційно- 

стимулюючі 

Матеріальне 

стимулювання 

Збільшення розміру заробітної 

плати, встановлення премій, 

надбавок. 

Нехтування керівництвом та не 

приділення ним уваги професійно-

кваліфікаційному розвитку, 

оскільки немає достатніх 

можливостей використати навчених 

працівників та інвестування коштів 

в розвиток не завжди оправдовує 

себе. 

Моральне 

стимулювання 

Визнання професійної майстерності 

шляхом присвоєння різноманітних 

грамот, нагород, похвал. 

Соціально- 

культурні 

Соціальні Створення сприятливих умов 

реалізації потенціалу; забезпечення 

працівників пакетом соціальних 

послуг та соціальний захист 

працівників; підвищення якості і 

рівня життя працівників. 

Відсутність обов’язкових норм та 

положень соціально – культурного 

розвитку. Фінансово-орієнтований 

вектор розвитку підприємств. 

Відсутність у керівництва потреби у 

створенні соціальних та культурних 

благ для працівників. Нераціональна 

соціальна інфраструктура. 

Відсутність програм соціальної 

відповідальності перед зовнішнім 

середовищем. 

Культурні Створення умов для творчого, 

культурного розвитку, 

корпоративної культури 

Організаційно- 

управлінські 

Організаційні Формування ініціативного 

колективу; створення атмосфери, 

що сприяє розвитку (формування 

коучингових команд, груп тощо); 

формулювання цілей коучингу. 

Рівень централізації управління; 

відсутність ефективного 

організаційного механізму розвитку 

працівників. Недоліки в управлінні 

розвитком, неефективність 

контролю за розвитком. 

Управлінські Сприяючий вплив: децентралізація управління, вміння делегувати 

повноваження та приймати відповідальність; здатність об’єктивного 

оцінювання  та моніторинг учасників коучингового процесу; управління 

стимулюванням розвитку клієнтів; використання інноваційних підходів 

у коучинговий сесіях. 

 

Застосовуючи коучинг як технологію впливу на підвищення кадрового 

потенціалу, формується механізм успішного виконання функції організації. Отже, 

коучинг створює позитивну атмосферу, яка стимулює креативність, генерацію нових 

ідей та є надійним фундаментом корпоративної культури, стимулює співпрацю та 

партнерство; допомагає підприємству набути нових конкурентних переваг. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТРУМЕНТАРІЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Буряк Є.В., Семенько С.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У процесі реалізації завдань організації найчастіше виникають ситуації, коли 

інтереси працівників або посадових осіб не збігаються. Це може призводити до 

конфліктів, що є насамперед наслідком невідповідності структури організації та 

поділу праці, а також і роз’єднаності людей з різноманітними ціннісними уявленнями. 

Практично всім соціальним системам властиві конфлікти. Вони характеризуються 

розбіжністю інтересів і ліній поведінки як окремих особистостей, так і груп осіб, що в 

свою чергу призводить до появи та розвитку конфліктних ситуацій. 

При обговоренні конфлікту чимало бізнесменів і політичних лідерів 

намагаються звести проблему управління до уникнення або пом’якшення конфлікту. 

Він розглядається як негативний сигнал і призводить до необхідності пошуку винного 

– щоб не повторити помилку знову. Далеко не завжди конфлікт настільки не 

зрозумілий і не підлягає керуванню, що порушує процес комунікацій і узгодженості в 

роботі. Потенційні позитивні можливості конфлікту великі. Лише пройшовши через 

конфлікт, колектив може стати єдиним суспільним організмом. Позитивний конфлікт 

сприяє як підвищенню ефективності праці колективу в цілому, так і визначенню 

компетентності окремих його представників. Це підтверджується численними 

експериментальними дослідженнями – конфлікт може впливати на побудову 

загальної платформи, розробку і прийняття рішень, зміцнення морально-етичного 

аспекту взаємовідносин. Без певного розуміння того, що можуть існувати різні точки 

зору на одну проблему, будь-які загальні розмови є безглузді, а стосунки – 

поверхневі. Життя без конфліктів сумне й непродуктивне. 

Сучасна організація має гармонічно інтегрувати усі види діяльності, 

залишаючись динамічною, що адекватно реагує на зміни як у зовнішньому, так і 

внутрішньому середовищі. Така діяльність неможлива без розв’язання конфліктів. 

Неминучість виникнення суперечностей є виявом закону єдності та боротьби 

протилежностей, одного з класичних законів розвитку. За цим законом будь-яке 

явище чи ситуація розглядається як єдність протилежних сторін, що взаємно 

виключають одна одну, долають опір свого антиподу, проте, водночас, не можуть 

існувати окремо, обопільно взаємно зумовлюються. 

Спільна діяльність людей супроводжується зіткненням різних поглядів на події, 

що відбуваються в організаціях та за її межами. Ці зіткнення можуть бути 

скороминучими і не мати негативного впливу на стосунки між людьми, а можуть 

поглиблюватися і ускладнювати співробітництво.  

У конфліктах беруть участь як окремі особи, так і групи людей. 

Конфлікт – відсутність згоди між двома або більше сторонами (особами або 

групами); зіткнення протилежних поглядів, позицій, інтересів. 

Конфліктам завжди передує конфліктна ситуація. 

Конфліктна ситуація, що вимагає вирішення, передбачає існування кількох 

обов’язкових елементів: учасників конфлікту; об’єкт конфлікту; рушійну силу – 

інцидент. 

Об’єкт конфлікту та його учасники у своїй сукупності утворюють предмет 

конфлікту, тобто вони розглядаються як необхідні обов'язкові умови виникнення 
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конфліктної ситуації. Інцидент призводить до початку конфлікту, відіграє роль 

каталізатора. Конфліктна ситуація визначається об'єктивними обставинами, а 

інцидент виникає випадково, коли створені необхідні передумови. 

Багато вважає, що конфлікти в організації небажані, оскільки спричиняють 

антагонізм, сварки, протистояння і розрив відносин. Однак сучасний менеджмент 

стверджує, що конфлікт корисний за умови ефективного управління ним. 

Уміння керувати конфліктом є вирішальним для фахівців та менеджерів ПрАТ 

«Кредмаш». Після завершення конфліктів в 28 % випадків підвищується якість 

індивідуальної діяльності керівника. Конфлікт змушує службовців підприємства 

інтенсивно спілкуватися один з одним, знати один одного трохи більше. При цьому 

члени колективу починають краще розуміти своїх колег, стають більш чутливими до 

проблем інших людей. І нарешті, люди оцінюють необхідність розуміння норм і 

бажань іншого й неможливість бути вільними від суспільства, знаходячись у ньому.  

Позитивними характеристиками конфліктів служить джерело розвитку 

особистості, міжособистісних відносин, у процесі конструктивного вирішення 

конфліктних питань працівник ПрАТ «Кредмаш» здобуває соціальний досвід виходу 

з важких ситуацій: 

- конфлікт допомагає глибше оцінити індивідуально-психологічні особливості 

працівників, які беруть участь у ньому, їхні ціннісні орієнтації, мотиви; 

- у результаті розв’язання конфліктних суперечностей відбувається розрядження 

психічної напруженості, знижується інтенсивність негативних емоцій; 

- конфлікт усуває цілком чи частково наявні суперечності, висвітлюючи вузькі 

місця, невирішені питання, факти недостатньої діловитості й порядності; 

- конфлікт служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин, 

у процесі конструктивного вирішення конфліктних питань працівник здобуває 

соціальний досвід виходу з важких ситуацій;  

- конфлікти підтримують соціальну активність працівників, сприяють 

запобіганню застою й поліпшенню якості індивідуальної діяльності працівників. 

Після завершення конфліктів підвищується якість індивідуальної діяльності 

керівників та працівників ПрАТ «Кредмаш». 

 

МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ 

Буряк Є. В., Попович Н. І. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Ефективність діяльності сучасного підприємства характеризується складовими 

виробничого потенціалу, серед яких визначальним економічним показником є 

прибуток – основне фінансове джерело розвитку підприємства. Чим вищий прибуток, 

тим більше у підприємства можливостей для переоснащення матеріально-технічної 

бази, створення сприятливих умов життя та праці робітників, а також розвитку нових 

напрямків діяльності. Досить вагомим чинником, що обумовлює ефективність, а отже 

прибутковість виробництва, є кваліфікаційний рівень працівників, якість 

менеджменту. З метою підвищення рівня прибутковості виробництва підприємства 

повинні використати, насамперед, внутрішні резерви. Оскільки основним джерелом 

формування доходів для багатьох з них є реалізація виробленої продукції, то 
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найважливішими внутрішніми резервами зростання прибутку є збільшення обсягу 

виробництва й реалізації продукції, підвищення продуктивності праці, зниження 

собівартості, поліпшення якості продукції. 

До методів, які забезпечують прибутковість підприємств слід віднести: 1) 

комерційний розрахунок як важливий метод господарювання. Він синтезує у собі як 

функції управління, так і економічні важелі та інструменти, які спрямовані на 

порівняння витрат і результатів та забезпечення прибутковості виробництва; 2) 

планування – полягає в обґрунтованому визначенні основних напрямів і пропорцій 

розвитку виробництва з обліком матеріальних джерел його забезпечення та попиту 

ринку; 3) прогнозування економічної ситуації – складання прогнозів на 

короткострокову і довгострокову перспективи для забезпечення прибуткової роботи 

підприємства в майбутньому з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. 

Розробка економічного механізму забезпечення ефективності підприємства як 

частини загальної системи менеджменту та формування його виробничого потенціалу 

спрямована на досягнення загальних стратегічних і тактичних цілей їх діяльності 

(рис. 1). Таким чином, головна мета вдосконалення та підвищення ефективності 

виробництва тісно пов’язана з загальними цілями процесу оптимізації виробничого 

потенціалу і реалізується з ними в єдиному комплексі. 

 
Рис. 1. Економічний механізм підвищення прибутковості підприємства 
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Дія механізму в повному обсязі має забезпечити організаційну направленість та 

взаємну узгодженість всіх структурних блоків і ланок. Як результат, очікується: 

підвищення рівня забезпечення машинобудівних підприємств ресурсами з 

визначенням ефективності їх використання; впровадження та освоєння сучасних 

технологій виробництва нової продукції вплине на оптимізацію виробничого 

потенціалу та сприятиме підвищенню рівня прибутковості машинобудівного 

підприємства. 

Організаційно-економічний механізм реалізується за допомогою 

саморегулювання ринкової ситуації, а також інструментів державного впливу на дію 

ринкових законів з метою досягнення поставлених цілей. Його характерною рисою є 

спонукання виробників до високих результатів господарської діяльності через 

економічний інтерес його учасників, який є найбільш ефективним, потужним та 

дієвим інструментом здійснення економічних перетворень.  

Головною метою створення організаційно-економічного механізму забезпечення 

прибутковості підприємств є стійкий розвиток й ефективне управління 

машинобудівним підприємством у ринкових умовах. Його раціональна модель має 

бути сформована з врахуванням таких основних принципів як: децентралізація, 

компактність, інтенсивність, скорочення проміжних ланок, взаємодія саморегуляції з 

державним регулюванням, гнучкість та відкритість, адекватність соціально-

економічній ситуації. 

Цільовою функцією такого структурного утворення має стати отримання 

прибутку через випуск і реалізацію конкурентоспроможної та екологічно чистої 

продукції, забезпечення високого рівня рентабельності й ліквідності за допомогою 

таких управлінських методів, як прийняття рішень та їх реалізація, в тому числі 

контроль  за їх виконанням та оцінка одержаних результатів. Машинобудівні 

підприємства мають приділяти увагу таким механізмам і обов’язково дотримуватись 

їх умов для забезпечення належного рівня їх виробничого потенціалу. 

 

CТРAТЕГIЯ IННОВAЦIЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ВAНТAЖНОГО AВТОМОБIЛЕБУДУВAННЯ 

Сироветнік О.В. 

Науковий керівник ст. викладач Різніченко Л.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Для подaльшого визнaчення cтрaтегiй розвитку ринку, мaкcимiзaцiї зaдоволення 

внутрiшнього попиту нa продукцiю необхiдно проaнaлiзувaти поточну cитуaцiю у 

вiтчизнянiй гaлузi aвтомобiлебудувaння. Для того, щоб визнaчити тa cтруктурувaти її 

перевaги тa недолiки, a тaкож можливоcтi тa зaгрози, провели SWOT-aнaлiз 

вiтчизняного aвтомобiлебудувaння. Фaктично оcновною цiллю SWOT-aнaлiзу є 

визнaчення оcновних нaпрямiв розвитку об’єктa через cиcтемaтизaцiю iнформaцiї про 

нього у вiдповiдних полях, якi утворюютьcя нa перетинi фaкторiв, що вiдобрaжaють 

cильнi тa cлaбкi cторони гaлузi, тa потенцiйних можливоcтей тa зaгроз впливу                

(тaблиця 1). 

Зa допомогою cильних cторiн тa можливоcтей, зaзнaчених у мaтрицi SWOT-

aнaлiзу, можнa зменшити негaтивний вплив cлaбких cторiн тa зaгроз у процеci 

регулювaння розвитку aвтомобiлебудувaння. 
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Проведений aнaлiз дaє пiдcтaви для виcновку, що, незвaжaючи нa великий 

потенцiйний внутрiшнiй попит нa продукцiю нa aвтомобiльному ринку в Укрaїнi, 

нaцiонaльнi aвтомобiлевиробники не виготовляють доcтaтньої номенклaтури товaрiв, 

щоб його зaдовольнити.  

Aнaлiз зовнiшнiх фaкторiв вкaзує нa знaчний негaтивний деcтaбiлiзуючий вплив 

економiчних тa полiтичних фaкторiв нa aвтомобiльний ринок.  

Пiдвищення cоцiaльних cтaндaртiв життя нacелення тa aктивний розвиток 

технологiй у держaвi, нaвпaки, доволi позитивно впливaють нa вiтчизняний 

aвтомобiльний ринок.  

Тaблиця 1 – Мaтриця SWOT-aнaлiзу aвтомобiлебудувaння в Укрaїнi 
Кореляцiйнa мaтриця 

SWOT-aнaлiзу Можливоcтi: Зaгрози: 

 

1. Виcокий внутрiшнiй попит нa 

ринку тa його зроcтaння. 

1. Вaлютнi коливaння 

гривнi 

2. Зроcтaння виробництвa 

aвтотрaнcпортних зacобiв 

у держaвaх-конкурентaх 
2. Митно-тaрифнi бaр’єри для 

ввезення iмпортних 

aвтотрaнcпортних зacобiв. 3. Вихiд нa ринок крaїн з 

дешевою cировиною тa 

робочою силою. 
3. Cпiльнi прогрaми cпоживчого 

кредитувaння пiдприємcтв 

гaлузi й бaнкiв. 4. Пiдвищення цiн нa 

нaфтопродукти тa бензин 

зокремa. 
4. Зaлучення iноземних 

виробникiв. 

5. Технологiчнa модернiзaцiя 

виробництвa. 

5. Зниження рiвня доходiв 

підприємств, відсутність 

обігових коштів 

Cильнi cторони гaлузi 

 

Поле CiМ 

(об’єкти прiоритетного розвитку): 

Поле CiЗ 

(об’єкти невизнaченоcтi): 

1. Виcокий доcвiд 

прaцiвникiв гaлузi тa 

порiвняно невиcокa оплaтa 

їх прaцi. 

2. Нaявнicть оcвiтньої бaзи 

для зaбезпечення 

квaлiфiкaцiї прaцiвникiв. 

3. Широкий acортимент 

продукцiї. 

4. Невиcокa цiнa продукцiї 

в гaлузi. 

5. Невиcокa цiнa 

обcлуговувaння 

aвтотрaнcпортних зacобiв. 

6. Нaявнicть розвиненої 

виробничої 

iнфрacтруктури 

1. Збiльшення обcягу продaжiв нa 

внутрiшньому ринку зa 

рaхунок гнучких cиcтем 

кредитувaння 

1. Збереження 

внутрiшнього попиту зa 

рaхунок гнучкої cиcтеми 

цiн 

2. Зaлучення зовнiшнiх 

iнвеcторiв зa рaхунок виcокого 

потенцiйного попиту нa ринку. 

2. Утримaння 

зaцiкaвленоcтi iноземних 

виробникiв зa рaхунок 

квaлiфiковaної тa 

недорогої робочої сили. 
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Продовження таблиці 1 

Cлaбкi cторони гaлузi CлiМ (об’єкти невизнaченоcтi) 

CлiЗ (об’єкти 

реформувaння): 

1. Порiвняно низькa якicть 

продукцiї 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Зaлучення зовнiшнiх 

iнвеcтицiй в гaлузь зa 

рaхунок формувaння 

cприятливого iнвеcтицiйного 

клiмaту в крaїнi тa гaлузi 

зокремa. 

Cтaбiлiзaцiя держaвної 

пiдтримки гaлузi незaлежно 

вiд змiни керiвництвa 

держaви тa векторiв її 

розвитку. 

Пiдвищення якоcтi продукцiї 

зa рaхунок технологiчної 

модернiзaцiї виробництва. 

Покрaщення 

конкурентоздaтноcтi 

продукцiї зa рaхунок 

упровaдження нових 

технологiй. 

1. 

 

 

 

 

2. 

Cтaбiлiзaцiя курcу гривнi 

щодо iноземних вaлют 

ринковим тa 

aдмiнicтрaтивними 

методaми НБУ. 

Зниження cировинно-

пaливної зaлежноcтi, 

зaдля недопущення 

зроcтaння вaртоcтi 

бензину. 

 

 

 

 

2. Неcтaбiльнa держaвнa 

пiдтримкa гaлузi 

3. Вiдcутнicть зовнiшнiх 

iнвеcтицiй 

4. Великa кiлькicть 

iмпортних зaпчacтин 

продукцiї 

 

 

Aнлiз cильних, cлaбких cторiн, можливоcтей тa зaгроз aвтомобiлебудувaння дaв 

змогу видiлити тaкi об’єкти прiоритетного розвитку, як можливicть збiльшення 

внутрiшнього рiвня продaжiв зaбезпеченням доcтупноcтi кредитувaння, збiльшення 

кiлькоcтi iнвеcторiв зa рaхунок cтворення cприятливого iнвеcтицiйного клiмaту, 

пiдвищенням якоcтi продукцiї зa рaхунок технологiчної модернiзaцiї виробництвa тa 

впровaдженням нових технологiчних acпектiв у продукцiю, що дозволить 

мaкcимiзувaти зaдоволення внутрiшнього попиту.  

Для зaбезпечення iнновaцiйного потенцiaлу підприємствам необхідно cтворити 

ефективний iнновaцiйний мехaнiзм, в тому чиcлi зaвдяки поcтiйнiй держaнiй 

пiдтримцi тa зaлученню додaткових фiнaнcових iнвеcтицiй; максимально 

пiдвищувaти iнновaцiйний потенцiaл, який зacновaний нa впровaдженнi нових 

виробничих технологiй, нaуково-технiчних розробок, що здaтнi у перcпективi 

гарантувати вiтчизнянiй продукцiї конкурентнi перевaги; зaбезпечити нaлежну якicть 

виготовлення aвтомобiльної продукцiї; cформувaти cиcтему гaрaнтiйного тa пicля 

гaрaнтiйного обcлуговувaння; зaбезпечити оcвоєння сучасних видiв продукцiї, як 

цивiльного, тaк i воєнного признaчення тa їх ефективне мaркетингове cупроводження 

для виходу нa зовнiшнi ринки; в умовaх виcокої вaртоcтi iмпортних комплектуючих, 

знaчного зроcтaння курcу вaлют; знижувaти ризики зaлежноcтi вiд комплектуючих 

iмпортного виробництвa, при цьому aкцентувати увaгу нa викориcтaннi мaтерiaлiв 

вiтчизняного aбо влacного виробництвa; долaти неcприятливi дiї економiчних тa 

фiнaнcових фaкторiв для доcягнення необхiдного пiдприємcтву виробничо-

гоcподaрcького результaту. За умов виходу із кризи, підприємствам 

автомобілебудівної галузі необхідно буде обрати одну із стратегій свого існування: 

санацію, кластирізацію, деверсифікацію, екстенсифікація, інтенсифікацію, 

інтеграцію, реструктуризацію, ревіталізацію, модернізацію та перепрофілювання, 

реінжиніринг або їх поєднання.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Юрченко В.Д.,  

Науковий керівник к.е.н., доцент Буряк Є.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Результати аналізу економічного стану національної економіки не дають 

повного уявлення про конкурентоспроможність окремих підприємств; їх недостатньо 

для визначення її рівня та формування стратегії збуту, яка забезпечить 

конкурентоспроможність. Формування стратегії є необхідною умовою для 

ефективного використання можливостей і конкурентних переваг діяльності 

підприємства з урахуванням його позицій на ринку. 

Класична система чинників, які забезпечують рівень конкурентоспроможності, 

складається із таких елементів: конкурентоспроможність продукції (якість, ціна, 

рівень споживчої переваги та задоволення); конкурентоспроможність ресурсного 

потенціалу (рівень техніко-технологічного оснащення, виробничо-сировинна 

структура, кадрове забезпечення та фінансово-інноваційні можливості; 

конкурентоспроможність організаційного потенціалу та системи менеджменту 

(форма господарювання і власності, організаційна структура, структура управління та 

функції, механізми управління, гнучкість та оперативність менеджменту); 

конкурентоспроможність інформаційно-маркетингових та комунікаційних зв’язків 

(система внутрішньої і зовнішньої інформації з постачальниками, споживачами, 

інвесторами, потенційними клієнтами). 

Оскільки конкурентоспроможність підприємства – це інтегральний показник, 

який формується через ефективне використання виробничого, науково-технічного, 

трудового, інформаційного, маркетингового та фінансового потенціалів 

підприємства, а також здатність оперативно й адекватно реагувати на зміни в 

поведінці споживачів на ринку, то для її оцінювання доцільно враховувати як 

внутрішній потенціал підприємства, так і його ринкові можливості. 

В умовах ринкового середовища, за умов збільшення конкурентної боротьби, 

показники якості стають вирішальним фактором при прийнятті рішення про 

закупівлю товару споживачем. Тому, забезпечення якісних показників на рівні 

європейських стандартів – першочергове завдання будь-якого вітчизняного 

підприємства. Для забезпечення якості, в ході виробничих процесів, підприємствам 

слід зосередити увагу на вирішенні найважливіших питань раціонального планування 

витрат, втрат виробництва, розподіл прибутку та врахування впливу всіх факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища. За такого підходу виділення й розподіл 

додаткових ресурсів стає вигіднішим, чим їх розпорошення при вирішенні локальних 

проблем, таких як переробка браку. 

При реалізації будь-яких проектів, спрямованих на підвищення якості, необхідно 

вимірювати й відслідковувати скорочення втрат від дефектів. Оскільки запобігання 

дефектам завжди дешевше, ніж їхній пошук, виявлення та виправлення, то незначне 

збільшення затрат на запобіжні заходи дає можливість одержати вагому економію за 

рахунок зниження втрат від внутрішніх і зовнішніх невідповідностей, а також 

зниження витрат на контроль. Так, за даними японських експертів, збільшення витрат 

на недопущення дефектів з 1% до 7%  призведе до загального зниження їх: на контроль 

якості – із 34% до 28%,  на усунення заводського браку – із 35% до 20%. В результаті 
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економія витрат підприємства, пов’язаних з низькою якістю виробів, може становити 

до 20%. 

Знаючи причину дефекту, можна своєчасно провести дії щодо його усунення й 

добитися стабільності процесу. Аналіз витрат, пов’язаних з якістю, дозволяє 

встановлювати пріоритети у вирішенні проблем якості продукції. Основними 

причинами зниження якості продукції є погана якість сировини, низький рівень 

технології, організації виробництва і кваліфікація виробників, неритмічність 

виробництва тощо. 

Весь комплекс робіт щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції слід 

розділити на дві частини: базис та надбудова. Базисна частина пов’язана з освоєнням 

нової та удосконалення існуючих технологій виробництва продукції. Надбудова – 

робота з управління якістю цієї продукції, в тому числі і системного управління на 

основі вимог стандартів серії ISO 9000, 9001 та принципів TQM. 

Система забезпечення якості продукції підприємства – це система управління 

нею, оскільки метою більшості підприємств є забезпечення конкурентоспроможності 

товарів, що виробляються на внутрішньому та зовнішньому ринках. Проблема 

підвищення якості продукції має кілька аспектів: технологічний, організаційний, 

економічний, соціальний, юридичний, комерційний, при цьому вирішення 

економічних питань є першочерговими.  

Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції: 

- впливає на: зростання продуктивності суспільної праці; темпи й ефективність 

науково-технічного прогресу; структуру виробництва та функціональний розподіл 

потужностей; 

- забезпечує: ефективне використання основних фондів; економію сировини, 

матеріалів, палива, енергії; зростання ефективності інвестицій; 

- сприяє: повнішому задоволенню різноманітного попиту споживачів; виходу 

підприємств на світовий ринок, збільшенню експорту; формуванню іміджу 

підприємства як економічного надійного партнера.  

Вирішення проблеми підвищення якості продукції на підприємстві – це насамперед 

високий його імідж серед покупців, це вихід не тільки на внутрішній, а й на зовнішній 

ринок, це основа для одержання максимального прибутку та забезпечення сталого 

конкурентного становища. 

 

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРЕМЕНЧУКА 

Соляник О.О. 

Науковий керівник к.е.н., доц. Сакун Л. М.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Для міста Кременчука, як і для багатьох регіонів України, характерним є значна 

енерговитратність комунальної, бюджетної сфер і житлового фонду. Одним з шляхів 

вирішення даної проблеми є використання альтернативних джерел енергії.  

Розширення поновлюваних джерел енергії, впровадження заходів з 

енергоефективності у всіх сферах економіки забезпечить належний рівень 

конкурентоспроможності продукції або послуг, оптимальних умов праці та надання 

соціальних послуг населенню. 
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Важливою екологічною проблемою Кременчука як промислового міста є 

поводження з промисловими та побутовими відходами. Обсяг утворення небезпечних 

промислових відходів І-ІІІ класів небезпеки в Кременчуці склав 72% від загального 

обсягу відходів області (для порівняння: Полтава – 14%, Горішні Плавні – 3%). 

Стратегічні проблеми міста [1, 2]: 

– низький рівень управління енергоефективністю та споживанням 

енергоресурсів; 

– постійне зростання вартості енергоресурсів; 

– надмірне споживання енергоресурсів через низьку енергоефективність, 

зношеність технологічного обладнання, недосконалість схем енергопостачання; 

– неефективність структури споживання паливно-енергетичних ресурсів, 

зокрема через завищену частку природного газу та недостатній обсяг використання 

альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії; 

– низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження 

енергоощадних і енергоефективних заходів; 

– розміщення та утилізація промислових відходів. 

Для подолання вищезазначених перешкод необхідно: 

– підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами; 

– підвищення рівня суспільної екологічної та енергоефективної свідомості 

населення; 

– формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами; 

– запобігання забрудненням від індустріальних виробництв; 

– забезпечення захисту від підтоплення; 

– поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів; 

– розвиток альтернативної енергетики; 

– охорона та збереження об’єктів природно-заповідного фонду; 

– здійснення заходів з благоустрою території міста; 

– проведення розчистки берегової лінії, підтримання сприятливого гідро-

екологічного режиму річок на території міста; 

– підвищення якості очищення стічних вод від механічних домішок; 

– оцінка рівня споживання енергоресурсів муніципальними будівлями та 

розробка заходів з підвищення енергоефективності; 

– впровадження енергоефективних заходів у міському господарстві; 

– реконструкція котельних із використанням енергоефективного обладнання; 

– реконструкція зовнішнього освітлення із використанням енергоефективного 

обладнання; 

– створення платформи для поширення інформаційних матеріалів для 

потенційних інвесторів та залучення коштів енергосервісних компаній; 

– впровадження платформи для діалогу в громаді з питань енергоефективності. 

Наведемо основні стратегічні й оперативні цілі за напрямом розвитку 

«Енергоефективне та екобезпечне місто». 

1. Ефективна енергетична політика міста:  

– покращення системи енергоменеджменту та енергомоніторингу; 

– підвищення енергоефективності громадських та житлових будівель; 

– створення освітньої платформи з питань енергоефективності. 

2. Енергоефективна міська інфраструктура: 

– енергоефективні будівлі міста; 
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– модернізація котельних альтернативними джерелами енергії; 

– реконструкція зовнішнього освітлення з використанням енергоефективного 

обладнання; 

– розвиток електротранспорту (створення тролейбусної лінії у правобережній 

частині Кременчука); 

3. Екологічно безпечне місто: 

– модернізація системи водовідведення; 

– забезпечення населення якісною питною водою; 

– ефективна система поводження з відходами; 

– впровадження системи екологічного моніторингу; 

– екологічна освіта. 
Список використаних джерел 

1. План реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період 2018-2020 рр. URL: 

http://kremenchukinvest.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Plan-realizatsiyi.pdf 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Дрога Т.І.   

Науковий керівник к.е.н., доц. Сакун Л. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Прийняття стратегічних рішень щодо вибору напрямів і стратегічних цілей 

розвитку підприємства потребує системного підходу, оскільки неврахування інтересів 

стейкхолдерів на практиці може перешкодити реалізації планів розвитку, зменшити 

конкурентоспроможність для збереження своїх позицій на ринку. При цьому 

стратегічне управління розвитком промислового підприємства в умовах глобального 

економічного середовища потребує всебічного використання маркетингових підходів, 

тобто, має опиратися на маркетингову концепцію управління. 

Визначають три базові способи ухвалення рішень у сфері стратегічного 

управління: інтуїтивний (або творчий, що спирається на здатність до нестандартного 

мислення), логічний (або науково-обґрунтований, оскільки спирається на результати 

системного аналізу ситуації), емпіричний (заснований на власних професійних 

компетенція та  досвіді, є результатом використання методу «спроб і помилок»). 

Розглянемо прикладні аспекти стратегічного управління для підприємств, що 

виробляють вантажні автомобілі.  

Етап 1. Побудова матриці «ADL/LC» для визначення конкурентного 

позиціювання ПрАТ «АвтоКрАЗ» та його конкурентів: 

а) на горизонтальній вісі відкладаємо фактор «конкурентна позиція», на 

вертикальній – «стадії життєвого циклу», розділивши таким чином поле матриці на 25 

квадратів; 

б) відкладаємо узагальнені оцінки за фактором «конкурентна позиція» (для ПАТ 

«КАМАЗ» – 6,07; ПрАТ «АвтоКрАЗ» – 3,67; ВАТ «МАЗ» – 5,12) та розміщуємо 

підприємства у відповідному квадраті життєвого циклу (ПАТ «КАМАЗ» – зрілість; 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» – спад; ВАТ «МАЗ» – зростання) отримуємо матрицю «ADL/LC» 

для даних підприємств (рис. 1). 

https://www.kremen.gov.ua/
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Рис. 1. Матриця моделі «ADL/LC» 

 

Етап 2. Формування комплексу стратегічних дій для покращення/закріплення 

конкурентних позицій підприємств. 

Можливими стратегіями для ПрАТ «АвтоКрАЗ» є : вихід з ринку; “чисте” 

виживання; нові продукти/нові ринки або відмова від виробництва.  

Для підприємств-конкурентів оптимальними стратегіями є: для ПАТ «КАМАЗ» 

– утримання конкурентного положення; зростання частки ринку зі збільшенням 

виробництва; для АТ «МАЗ» – лідерство в цінах на важливому ринку; поступова 

диференціація продукції. 

Упровадження визначених за результатами дослідження стратегій дозволить 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» поліпшити свої конкурентні позиції на ринку. 

Модель «ADL/LC» може бути застосована як для визначення фактичної 

конкурентної позиції кожного виду діяльності підприємств машинобудування, так і 

для вибору оптимальної стратегії розвитку.  

Застосування моделі «ADL/LC» для визначення конкурентного позиціювання 

машинобудівних підприємств дає змогу визначити оптимально-ефективну стратегію 

розвитку ПрАТ «АвтоКрАЗ», оцінити ефективність кожної сфери діяльності, 

зосередити увагу на найбільш перспективних та успішних напрямах розвитку. 

За результатами проведеного ADL/LC-аналізу сформульовано наступні 

пропозиції до вдосконалення стратегічного плану розвитку  ПрАТ «АвтоКрАЗ»: 

– у зв’язку зі знаходженням підприємства на стадії життєвого циклу «Спад» та 

наявністю міцних конкурентних позицій рекомендуємо не виходити з ринку, а 

зосередити свої потужності на виробництві продукції, яка матиме попит у 

потенційних споживачів на даний момент (складові й комплектуючі для вантажних 

автомобілів, поставки їх підприємствам внутрішнього та зовнішніх ринків збуту, 

виробництво інших видів продукції, у т.ч. інноваційної);  

– прикласти максимальні зусилля для проникнення продукції підприємства на 

зовнішні ринки збуту. 
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Запропоновані заходи сприятимуть збільшенню рівня платоспроможності 

підприємства, кількості замовлень; посиленню репутації підприємства на 

внутрішньому та зовнішніх ринках збуту та, як наслідок, позитивно відобразиться на 

рівні заробітної плати працівників, дозволивши підприємству покращити свої 

конкурентні позиції та перейти до наступної стадії життєвого циклу за «гребінчастою 

кривою». 

Дані пропозиції можуть бути використані у практичній діяльності ПрАТ 

«АвтоКрАЗ» та покладені основу подальших наукових досліджень щодо застосування 

методів стратегічного аналізу для визначення/формування стратегій розвитку 

підприємств машинобудівної галузі. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
 

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 

Власенко В.В., Сакун Л. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Однією з актуальних проблем вітчизняних підприємств є підвищення 

конкурентоспроможності на основі їх технологічного переоснащення й розвитку 

наукоємного виробництва, що зумовлює необхідність пошуку ефективних шляхів 

просування переважно інноваційної продукції вітчизняних товаровиробників на 

ринку, оскільки традиційні товари здебільшого неконкурентоспроможні. 

У процесі проведення інноваційних заходів від персоналу необхідна підтримка 

здійснюваних інновацій, підвищення їх кваліфікаційного рівня внаслідок освоєння 

нових технологічних та управлінських процесів, пов’язаних з роботою підприємства в 

умовах, що змінюються.  

Під управлінням мотивацією розуміється прямий вплив на працівників  

підприємства з метою вирішення задач і досягнення цілей підприємства [1].  

Мотиваційними факторами, що впливають на нововведення, є: особистісні 

потреби, зацікавленість і прагнення працівників; відносини з іншими 

співробітниками; характер і зміст праці новаторів; творча робота і 

взаємопорозуміння; відносини між ініціаторами, організаторами впровадження 

нововведень, керівниками і співробітниками. 

Інноваційна політика підприємства – це форма стратегічного управління, що 

визначає цілі та умови здійснення його інноваційної діяльності, спрямованої на 

забезпечення конкурентоспроможності, найбільш повне використання наявного 

виробничого і кадрового потенціалу [1]. Вона повинна сприяти послідовній 

комплексній інноваційній діяльності підприємства щодо змін кожного з елементів 

виробництва підприємства, викликаного попитом, обумовленого науково-технічним 

прогресом, і спрямована на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, 

стиль і методи керівництва, асортимент продукції, джерела сировини і матеріалів, 

ринки збуту, споживачів, документообіг тощо.  

Існують наступні методи стимулювання інноваційної діяльності: економічні 

(прямі і непрямі), прямі директивні, соціально-психологічні. 

Крім прямої грошової винагороди існують різні форми непрямих матеріальних 

компенсацій працівникам, які називаються соціальними пільгами або соціальним 

пакетом. Соціальні пільги, являють собою додаткові блага, що отримують працівники 

від підприємства, вони підвищують їхній добробут і якість трудового життя. Частина 

соціальних пільг надаються в законодавчому порядку й обов’язкові для всіх 

підприємств (оплачувані основні і додаткові відпустки, оплата тимчасової 

непрацездатності, пільги молодим співробітникам і жінкам тощо). Частина 

соціального пакета надається підприємствами на основі добровільно узятих на себе 

зобов’язань стосовно працівників. 
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Спектр форм заохочення широкий, тому що залежить тільки від можливостей 

підприємства та волі керівництва.  

Склад найбільш популярних серед роботодавців пільг і найбільш успішні форми 

заохочення персоналу були отримані в результаті дослідження (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Пільги, які найчастіше використовуються вітчизняними роботодавцями 

 

Трудові мотиви пов’язані із самою сферою діяльності працівників: рівнем 

творчості, умовами праці, організацією трудового процесу, режимом праці тощо. 

Статусні мотиви відображають прагнення людини до лідерства (офіційного чи 

неофіційного) і проявляються у бажанні посісти вищу посаду, мати визнання в 

колективі, виконувати складнішу, відповідальнішу роботу, працювати у сфері 

діяльності, яка вважається престижною, суспільно значущою. 

Для подолання перешкод та підвищення рівня мотивації праці пропонується 

вжити наступні заходи: розробка положення про преміювання; своєчасне роз’яснення 

та інструктаж; залучення до участі в плануванні та реалізації змін, що надасть змогу 

пропонувати власні ідеї щодо змін; завчасне повідомлення про нововведення; надання 

особам, які чинять опір, повноважень та обов’язків щодо впровадження інновацій; 

запровадження системи заохочення: подяка, підтримка (похвальні грамоти), 

матеріальні стимули за результатами виконання норм (премії, подарунки, путівки); 

методика контролю та нагляду за діяльністю персоналу, система покарань за 

недотримання і порушення рекомендацій керівництва; персональна відповідальність 

кожного працівника за результати своєї роботи. 

Формування ефективної системи інновацій та забезпечення її функціонування 

передбачає вплив на її основні складові, де роль мотивації і стимулювання, при 

впровадженні програми інноваційного розвитку, є провідною. Ефективна соціальна 

політика підприємства вказує на те, що в його стратегічних цілях присутня не тільки 

максимізація підприємницького прибутку, але і турбота про співробітника, соціально-

культурне забезпечення, розвиток його особистості. 
Список використаних джерел 

1. Лукашева Е.В. Инновационная мотивация работников предприятий. Управління 

розвитком: Збірка наукових праць.  2002. № 2. С. 83–85. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЧАСУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЗА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Миколаєнко Ю.С. 

Науковий керівник д.е.н., проф. Хоменко М. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сьогоднішній день вміння раціонально витрачати свій час, ефективно 

організовувати свою роботу, домагаючись високої продуктивності, є невід’ємною 

якістю професіонала будь-якої сфери діяльності. Особливо важлива проблематика 

організації особистого часу для студентства, оскільки саме в цей період людина має 

найбільшу енергію, і важливо, щоб вона не була витрачена даремно.  

Як показують дослідження, навчання саме в період до 25 років найбільш 

ефективне. Тому, студенти управлінських і економічних професій, як майбутні 

керівники повинні вже сьогодні, в період навчання у виші, виробити систему 

організації свого часу. Тільки в цьому випадку вони зможуть в майбутньому 

ефективно керувати довіреним колективом і раціонально розпоряджатися ресурсами 

організації. 

При цьому в більшості ВНЗ України студентів не навчають методам і навичкам 

самоорганізації. Хоча «студент який не володіє методами організації свого часу не 

тільки не зможе стати повноцінним фахівцем і учасником ринку праці – він не зможе 

і повноцінно вчитися». 

У даній роботі, вивчаючи ставлення юнаків і дівчат до свого часу, змогли 

зрозуміти, які труднощі відчуває сучасна молодь в організації свого життя і в 

використанні такого цінного ресурсу, як час. Наукова актуальність теми 

підтверджується тим, що при великій кількості популярної літератури щодо 

персонального менеджменту і тайм-менеджменту сфера управління часом не 

сформована як наукова дисципліна. Мета даної роботи – виявити резерви підвищення 

ефективності особистого часу студентів і розробити систему організації його 

використання. 

Засобом досягнення ефективного використання особистого часу є тайм-

менеджмент, що в перекладі з англійської означає «управління часом». На даному 

етапі тайм-менеджмент переживає період свого розвитку в якості однієї зі 

спеціальних дисциплін управлінської сфери наукового і практичного знання, і саме 

тому в області управління часом ще немає чітко сформульованих 

принципів. Виходячи з класичних принципів менеджменту, запропонованих        А. 

Файолем спробували виявити і сформулювати основні принципи тайм-менеджменту: 

пріоритетності;  плановості (тобто завчасного продумування дій);  фіксації дій;  

своєчасності (терміновості);  завершеності;  поділу великих завдань на частини;  

концентрації;  чергування;  обліку біоритмів (нерівномірної корисності часу і дій);  

самоконтролю (оцінки результативності);  резервування;  винагороди 

(самомотивації);  оптимальності;  регулярності, системності;  узгодженості;  

послідовності. 

Основним емпіричним методом дослідження в нашій методиці став 

хронометраж (облік витрат свого часу). Студентам Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського було надано завдання вести 

хронометраж протягом двох тижнів, включаючи вихідні дні (в дослідженні взяло 

участь 30 осіб). Результатом хронометражу (табл. 1) мало стати відповіді на 
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запитання: «на що студенти витрачають часу більше, а на що – менше?; які резерви 

підвищення ефективності (змістовний аналіз)?;  наскільки раціонально розподілено їх 

навантаження протягом двох тижнів?». 

Вирішити друге завдання дозволила суб’єктивна оцінка корисності кожної 

справи і задоволеності їм. Для цього студенти визначали емоційну задоволеність 

часом.  

Головним поглиначем часу є «світова павутина» – Інтернет, на який студенти 

витрачають близько 1,7 год. в день (4,6 % добового часу). Схожа ситуація із 

наступним поглиначем часу, яким є телевізор. Витрати складають  1,1 год. на добу 

(приблизно 3%). Є і ще одна сторона даної проблеми: крім «чистого» перегляду ТБ і 

перебування в Інтернеті, майже весь день ці поглиначі часу працюють у студентів як 

фон, що знижує ефективність роботи та  мотивацію студентів, їх інтерес до роботи (за 

оцінками експертів, приблизно в 2 рази). Робочий час складає близько 20,8% від 

усього витраченого часу. До нього можна віднести: навчання (3,8 год; 10,0%),  роботу 

(2,9 год; 7,6%) і виконання домашніх завдань (1,2 год; 3,2%).  
Таблиця 1 – Хронометражне дослідження витрати часу студентів 

Вид діяльності Середньоденне значення, год Відносна частка,% 

Сон 8,7 22,9% 

Навчання 3,8 10,0% 

Робота 2,9 7,6% 

Спілкування (всього) 2,8 7,3% 

в тому числі:  

Віртуальне 1,1 2,8% 

Особисте 2,1 5,5% 

Інтернет 1,9 5,0% 

Спорт 1,7 4,4% 

Відпочинок (дозвілля) 1,7 4,4% 

Дорога 1,4 3,6% 

Хоббі 1,4 3,6% 

Їжа 1,3 3,4% 

Домашні завдання 1,2 3,2% 

Домашні справи 1,1 2,9% 

Телебачення 1,1 2,9% 

Здоров’я 0,8 2,1% 

Ванні процедури 0,8 2,1% 

Збори 0,8 2,1% 

Магазини 0,7 1,8% 

Читання 0,6 1,6% 

Очікування 0,3 0,8% 

Разом 38 100% 
 

Це досить невеликий відсоток, який показує, що студенти використовують свій 

час не цілком ефективно. У ході дослідження виявили, що в середньому студенти 

витрачають близько 1,7 год. на відпочинок протягом дня (4,4%), в тиждень майже 12 

год. – половину доби. Відпочинок необхідний, але який він має бути (його тривалість, 

періодичність та суміщення з іншими видами діяльності). Студенти витрачають на 

сон достатню кількість часу (8–9 годин, 22,9% добового часу), що дозволяє повною 

мірою відпочити і відновитися. Крім таких «глобальних» поглиначів часу, існують 
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також інші, дрібні справи, які теж забирають час. До них відносяться: очікування в 

чергах, обговорення, занадто довгі розмови по телефону, час у дорожніх «пробках» 

тощо.  Проведений аналіз дозволив виявити втрати і сформувати шляхи оптимізації 

використання часу. При цьому важливо розуміти, що наявність втрат – це не просто 

не зайняте роботою години, але, нездійснені ідеї та задуми. Студенти витрачають свій 

час недостатньо ефективно. Резервів підвищення ефективності у них достатньо, 

потрібно тільки уміти користуватися ними і бути готовими до того, щоб зайняти 

непродуктивні відрізки корисними справами.  

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Кривенко І. Г., Альпова Н. А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Роль персоналу в забезпеченні конкурентних переваг, конкурентоспроможності 

та ефективності діяльності підприємств беззаперечна. Вимоги, що висувають до 

персоналу організації, постійно зростають щодо кваліфікації, професійних навичок, 

освіти, впровадження сучасних форм, методів та технологій роботи. Тому, 

актуальним є пошук напрямів удосконалення кадрового забезпечення якості системи 

управління підприємством. 

Кадрове забезпечення – це комплекс дій, спрямованих на пошук, оцінювання та 

встановлення заздалегідь передбачених відносин з робочою силою, як у самій 

компанії для подальшого просування кар’єрними сходами, так і поза її межами для 

нового найму тимчасових або постійних працівників [1, c. 9]. Метою кадрового 

забезпечення є залучення до діяльності на усіх вільних робочих місцях працівників, 

здатних кваліфіковано виконувати посадові обов’язки на рівні, що відповідає 

очікуванням роботодавців, тобто недопущення тимчасової чи тривалої нестачі кадрів 

в організації. 

Серед вищого керівництва та власників підприємства існує думка,  що  

ефективність кадрового забезпечення – це розміщення кадрів в системі діяльності 

підприємства таким чином, щоб отримати найвищий рівень продуктивності праці. 

Ефективність управління персоналом розглядають також як характеристику 

якості, корисності процесу менеджменту персоналу, здатність забезпечувати ефект, 

як економічну вигоду, удосконалення організації виробництва і праці та соціальну 

вигоду для співробітників. 

Ефективність доцільно розглядати з різних підходів та позицій, кожному з яких 

відповідає власний критерій (табл. 1). 

Таблиця 1 – Визначення критеріїв ефективності в рамках різних підходів  
Підхід Критерій Сутність 

Цільовий Дієвість Ступінь досягнення системою цілей 

Витратний Продуктивність Відношення кількості продукції до витрачених 

за цей час ресурсів 

Алокативний Економічність Використання обсягу ресурсів для досягнення 

цілей, результативність економічних показників 

Системний Прибутковість Співвідношення між доходами та витратами 

З позиції 

стейкхолдерів 

Конкуренто-

спроможність, якість 

Відповідність системи вимогам, потребам та 

очікуванням якості 
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Ефективність персоналу, за системного підходу, розглядають як ефективність 

управлінського впливу, представленого функціями планування, організації, мотивації, 

контролю та регулювання, відповідно до виокремлених підсистем, що набуває форми 

специфічного інструментарію, такого як принципи, методи, засоби, види 

забезпечення. 

Економічна ефективність розглядають в розрізі досягнення відповідних цілей 

підприємства, відповідає витратному підходу, тобто відношенню отриманого 

результату діяльності до витрат на персонал, найбільшою мірою представляється 

продуктивністю праці та іншими показниками виробничо-господарської діяльності.  

Соціально-психологічна ефективність відображає досягнення соціальних цілей, 

тісно взаємопов’язаних з розвитком персоналу, формуванням психологічного клімату 

в колективі, прийняттям співробітниками загально організаційних та корпоративних 

цілей тощо.  

Організаційна ефективність відображає якість організаційної структури 

підприємства, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Хоча, з нашої точки зору, сутність і значення поняття «ефективності» набагато 

глибше, і може об’єднувати такі показники, як: результативність впливу HR-стратегії 

в діяльності організації; оцінювання роботи відділу персоналу через показники 

організації праці, фінансові індикатори; рівень відповідності критеріям та стандартам 

організації; результативність роботи співробітників та ефективність виконання 

завдань, що поставлені виконавцям керівниками; ступінь реалізації поставлених цілей 

та виконання місії; скорочення витрат на персонал; дієвість ефективності 

мотиваційних стимулів, критеріальна оцінка процесів управління людськими 

ресурсами та їх здатність забезпечувати ефект, як економічну вигоду; удосконалення 

організації виробництва і праці; формування соціальної вигоди тощо. 

Кадрова політика та стратегія менеджменту персоналу, яку найчастіше 

називають HR-стратегією, відграє провідну роль у забезпеченні ефективності 

менеджменту персоналу через визначення її співвідношення із загальною стратегією. 

Її складові як підсистеми управління трудовими ресурсами, де відбуваються процеси, 

направлені на забезпечення підприємства висококваліфікованими кадрами залежно 

від стратегії його діяльності. До системи менеджменту персоналу входять як основні 

процеси – планування, відбору, набору і найму, адаптації, оцінки, руху, розвитку та 

винагороди, так і допоміжні – соціалізація, комунікація і соціальне партнерство. 

Отже, ефективність менеджменту персоналу має бути оцінена з використанням 

кількісних та якісних показників, відповідно до відокремлених складових: 

економічної, організаційної, соціально-психологічної, інноваційно-інвестиційної, 

виробничо-організаційної оцінки ефективності, нематеріальних активів тощо. 
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Наразі для покращення якості життя населення та стабілізації розвитку 

української економіки необхідна реалізація безлічі соціально-економічних реформ. 
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Однією з найважливіших і проблемних соціальних складових є управління зайнятістю 

на ринку праці. Воно полягає у створенні необхідних умов для забезпечення повної 

зайнятості населення, захисту праці громадян, підвищення якості робочої сили з 

урахуванням демографічної та соціально-економічної ситуації в країні, через 

формування законодавчої та нормативно-правової бази, а також реалізацію соціально-

економічних реформ і програм механізму запровадження міжнародних стандартів.  

Проблеми зайнятості населення завжди були в центрі уваги і їх вивченню 

присвячені праці багатьох вчених-економістів та управлінців: С. Бандури, Д. Богині, 

В. Васильченко, О. Грішнової, Г. Губерної, М. Долішньої, В. Дорофієнко, К. Зайцевої, 

Ю. Краснова, Е. Лібанової, О. Новікової, І. Петрової, В. Петюхи, В. Чухно, Н. 

Юрлової та ін. 

Метою дослідження є визначення проблем управління зайнятістю населення, які 

впливають на ефективність функціонування ринку праці, та визначення заходів, 

необхідних для їх подолання. 

Сучасний стан українського ринку праці характеризується неоднозначними 

тенденціями. З одного боку кількість зайнятого населення поступово скорочується – 

на 2,6 млн. в порівнянні з 2010 р. З іншого – рівень безробіття теж скорочується, але 

дуже повільно. (Рис. 1) [1] Попит та пропозиція на ринку праці не збалансовані, не 

відповідають вимогам щодо професійно-освітньої підготовки робочої сили, її 

мобільності та економічної активності. В 2019 році кількість економічно неактивного 

населення працездатного віку наблизилася до 250 тис., а кількість безробітних сягає 

майже 1,5 млн., з яких щороку тільки 140 тис. проходять професійне навчання. На 

даний час за кордоном працює майже 4 млн. українців [2], що зумовлене низькою 

оплатою праці на національних виробництвах, відсутністю можливості отримання 

додаткових доходів, соціального захисту в неформальному секторі економіки та умов 

для розвитку конкурентоспроможності. 

 

Рисунок 1 – Динаміка зайнятості населення України 2010-2019 рр. 



95 

 

 

Ситуація на ринку праці відображає недоліки національної системи управління 

зайнятістю: 

– відсутність належних механізмів співпраці між навчальними закладами, 

роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади. Щороку лише 200 тис. 

роботодавців надають інформацію про вакансії. 

– недостатня мотивація молодих громадян до оволодіння робітничими 

професіями; 

– занепад системи професійної освіти та відсутність умов для професійного 

навчання впродовж життя. Кількість закладів професійної освіти скоротилася на 40% 

в порівнянні з 1990р.; 

– відсутність спеціальних програм стабілізації зайнятості; 

– неефективність державної політики у сфері трудової міграції; 

– постійно зростаюча заборгованість із виплат заробітної плати. За останні 

десять років вона досягла 3 034,4 млн. грн. 

Отже, рівень зайнятості населення України недостатній, розвиток ринку праці і, 

відповідно, всієї економіки гальмується через нездатність системи управління 

забезпечити ефективне використання трудових ресурсів. Удосконалення національної 

політики і подолання проблем зайнятості полягає у розробці і провадженні заходів, 

які дозволять реалізувати трудовий потенціал української економіки, а саме: 

– створення системи фінансування нових робочих місць; 

– активація самостійного пошуку роботи безробітними; 

– сприяння відкриттю своєї справи та самозайнятості населення; 

– організація і розвиток державних громадських робіт; 

– створення системи високооплачуваних вакансій, дефіцитних у 

висококваліфікованих галузях національного виробництва. 

Таким чином, важливим аспектом, пов’язаним з аналізом сучасної державної 

політики зайнятості, є вивчення основних механізмів її реалізації. Механізм реалізації 

кадрової політики – це система управління, спрямована на формування кадрового 

забезпечення, яке може успішно реалізуватися через механізм нормативно-правового, 

організаційного, науково-інформаційного й навчально-методичного забезпечення, 

законодавчу базу, принципи, методи, технології і форми кадрової роботи. 
Список використаних джерел 

1. Зайнятість та безробіття [Електронний ресурс] / Державна служба статистики 

України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Майже 10% населення: В уряді підрахували, скільки українців виїхало за кордон від 

початку десятиліття [Електронний ресурс] / hromadske.ua – Режим доступу: 

https://hromadske.ua/posts/majzhe-10-naselennya-v-uryadi-pidrahuvali-skilki-ukrayinciv-viyihalo-

za-kordon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://hromadske.ua/posts/majzhe-10-naselennya-v-uryadi-pidrahuvali-skilki-ukrayinciv-viyihalo-za-kordon-
https://hromadske.ua/posts/majzhe-10-naselennya-v-uryadi-pidrahuvali-skilki-ukrayinciv-viyihalo-za-kordon-


96 

 

 

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ 
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Науковий керівник д.е.н., проф. Почтовюк А.Б. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасна вища освіта передбачає відкритість майбутньому, а її подальший 

розвиток має спрямовуватися на подолання замкненості й надання освітньому 

процесу творчого характеру, що потребує нової освітньої моделі, яка б відповідала 

реаліям постіндустріального суспільства та глобальним змінам в усіх сферах життя, 

які викликані сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, стрімкими 

інтеграційними процесами. 

Державне регулювання системи вищої освіти можна визначити як систему 

економічних, соціальних, правових, організаційних форм і методів впливу держави на 

суб’єкти освітніх процесів для реалізації мети та завдань, що відповідають 

стратегічним інтересам держави та інтересам суб’єктів освіти [1]. Сутність і 

необхідність державного регулювання галузі освіти реалізується в конкретних 

елементах механізму в основі якого основні принципи, цільові установки, пріоритетні 

напрямки регулювання, форми і методи впливу. 

Підходи та практичні дії реформування та розвитку освіти в Україні базуються 

на концепції побудови незалежної демократичної держави, яка заснована на 

державних пріоритетах: доступу до освітньої та професійної підготовки всіх, хто має 

необхідні здібності, мотивацію та відповідну підготовку; використання освіти та 

професійної підготовки для захисту соціальних інтересів суспільства і стратифікації 

його членів за ролями та статусом; зменшення монопольних прав держави в 

освітянській сфері за рахунок створення на рівноправній основі недержавних 

навчально-виховних, професійно-технічних і навчальних закладів, формування 

багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти. 

Серед найважливіших причин, що вказують на необхідність державного 

регулювання освіти, можна виділити такі: неспроможність ринку надати освітні 

послуги в повному обсязі та певної якості; здійснення лібералізації галузі освіти; 

невідповідність змісту та форм державного управління освітою інноваційній сутності 

освітніх процесів і нової ролі галузі освіти в постіндустріальному суспільстві. 

Необхідність державного регулювання освіти посилюється наявністю 

недосконалостей ринку в цій галузі. Поряд із основними ознаками ринку освіти їй 

також властиві й специфічні риси ринкового механізму: невизначеність ресурсу часу, 

що виникає на основі специфіки технологій освітнього процесу та посилюється в міру 

розвитку «освіти дорослих»; недостатня раціональність використання продуктів 

освіти. Такі явища притаманні лише освітянській галузі й не мають аналогів в інших 

галузях і сферах діяльності. 

Обмеженість ринкового механізму організації освіти повинна компенсуватися 

державним регулюванням цієї сфери. Командне управління освітою стає гальмом 

реформування та модернізації освіти і призводить до «псевдореформування», що 

виражається в бурхливому проведенні різноманітних експериментів. Основна 

проблема полягає у встановленні раціональних меж державного регулювання в 

умовах зростаючої автономії ЗВО, удосконаленні діючих і виробленні нових 
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механізмів державного регулювання вищої школи, що відповідають сучасним 

тенденціям розвитку освітнього ринку. 

Освіта є багатоаспектним і складним об’єктом управління, керованою системою, 

яка поділяється на велику кількість самостійних, цілісних підоб’єктів керуючого 

впливу: освітні установи, програми, процес і його результати. Специфіка державного 

регулювання освіти пов’язана з такими моментами: суспільно-державним 

характером; нетиповим розмежуванням компетенцій; особливим методом правового 

регулювання; автономією навчальних закладів; багатосуб’єктним складом органів, що 

регулюють вплив, та багато інших (зміна змісту освіти, експерименти в галузі освіти 

тощо). 

Нині у світі склались дві принципово відмінні стратегії урядового регулювання 

діяльності вищої школи – це «стратегія раціонального планування і контролю» та 

«стратегія саморегулювання». Перша передбачає централізацію процесу прийняття 

рішень і контроль за вибором політики та її реалізації, застосовується в 

континентальній Європі. Стратегія самоврядування походить із традиційної 

британської та американської систем вищої освіти, передбачає державний нагляд за 

вищою освітою. Контроль за вищими закладами на державному рівні обмежується 

механізмами моніторингу якості, оподаткуванням, регулюванням права 

присуджувати наукові ступені, а також підтверджувати їх академічну якість та 

відповідність. 

Забезпечити функціонування ефективного зв’язку науки, освіти та виробництва 

можна за допомогою використання економічного механізму регулювання. Він 

включає державне фінансування вищих навчальних закладів, участь в прибутках, 

пільговий режим оподаткування, можливість одержання додаткового доходу, 

залучення іноземних інвестицій чи приватного капіталу тощо. Для забезпечення 

ефективності функціонування галузі освіти необхідно разом з обов’язковою 

державною підтримкою розвивати самоврядування в галузі освіти, активізувати 

підприємницьку функцію закладів освіти, відобразити організаційно та нормативно 

створення регіональних освітніх комплексів. Ці завдання повинен вирішувати 

відповідний механізм державного регулювання. Стратегія та тактика, методи й 

інструментарій державного регулювання вищою освітою водночас потребує внесення 

постійних коригувань і вдосконалень, що виступає вимогою динамічної системи, 

спрямованої на досконалість. На наш погляд, державна політика на етапі 

економічного зростання повинна мати більш концентрований, цілеспрямований та 

виважений характер. 
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На сучасному етапі розвитку ринкових умов, основою стабільної та ефективної 

роботи будь-якого підприємства є наявність кадрів, які здатні та готові працювати, а 

також володіють високим рівнем професіоналізму, тобто людський чинник є головним 
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фактором виробництва, а витрати на підвищення кваліфікації персоналу вважаються 

необхідними й ефективними інвестиціями. Зростання кадрового потенціалу 

досягається лише за умов його постійного розвитку, поглиблення знань, умінь та 

навичок, тобто завдяки професійному навчанню. 

Професійне навчання являє собою процес цілеспрямованого формування у 

працівників спеціальних знань, а також розвиток необхідних навиків та умінь, які 

дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати 

функціональні обов’язки, освоювати нові види діяльності, з метою досягнення 

стратегічної мети підприємства.  

На сучасних підприємствах України за складних умов господарювання, виникла 

потреба у системному професійному навчанні. Системний підхід дозволяє 

враховувати як стратегічні, так і поточні плани розвитку підприємства, прогнозувати 

перспективи розвитку працівників і формувати кадрові резерви. Однією з головних 

проблем, яка гальмує професійне навчання працівників є низька відповідальність 

роботодавців за рівень професіоналізму і кваліфікації працівників, а також небажання 

виділяти на це кошти. 

Схему навчання можна вважати системою тільки тоді, коли на підприємстві 

дотримується чітка послідовність дій. Традиційна модель організації професійного 

навчання, зазвичай, складається з трьох стадій: планування, реалізації та оцінки. 

Системність безперервного навчання реалізується у наявності зворотного зв’язку в 

даному процесі, тобто це означає, що результати останнього етапу аналізуються і 

враховуються на першому (рис.1). 

 

 

Рис. 1 – Схема організації безперервного навчання персоналу 
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1) виявлення потреби у навчанні працівників за допомогою аналізу і зіставлення 

знань, умінь і навиків, якими володіє персонал, а також, які необхідні для здійснення 

мети підприємства; 

2) розробка плану навчання, яка включає наступні дії: складання програми 

навчання, зміст якої визначається метою, що відображає потреби в професійному 

навчанні працівників, а також характеристиками потенційних учнів; вибір викладачів, 

тобто своїх або запрошених зі сторони; вибір методів і форм навчання, аналізуючи 

переваги і витрати; визначення термінів навчання; розробка критеріїв оцінки 

ефективності навчання; розподіл витрат на навчання. 

Підсумком планування є готовий, затверджений вищим керівництвом детальний 

план навчання працівників підприємства. Етап реалізації навчання персоналу 

передбачає безпосередню підготовку, організацію і проведення навчання.  

Особливістю цього етапу є виявлення недоліків наявних планів, що при 

системній роботі дозволить уникнути проблем у майбутньому.  

На останньому етапі роботи системи безперервного навчання працівників 

оцінюється ефективність навчання. Основна задача оцінки – зрозуміти, чи в повній 

мірі працівники використовують знання і навики, які вони отримали в результаті 

навчання. 

Роботодавці, інвестуючи професійне навчання своїх працівників, бажають 

отримати максимальну результативність їхньої роботи, тому слід розраховувати 

показники річного економічного ефекту в результаті професійного навчання. 

Перешкодою у розвитку системи професійного навчання є низька мотивація 

працівників до підвищення свого професійного рівня, відсутність ефективної системи 

стимулювання просування службою. Навіть коли роботодавці створюють умови для 

професійного навчання, працівники часто відмовляються проходити курси 

підвищення кваліфікації, особливо якщо це відбувається в неробочий час. Професійне 

навчання кадрів спрямоване на підвищення якості професійного складу працівників 

протягом усієї трудової діяльності, носить безперервний характер і проводиться 

протягом їх трудової діяльності з метою поступового розширення та поглиблення 

знань, умінь та навичок відповідно до вимог виробництва, є необхідною складовою 

розвитку та удосконалення кадрового потенціалу підприємства.  

Забезпеченість вітчизняних підприємств кваліфікованими кадрами та їх 

раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприятимуть 

збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, 

машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутковості. 

Удосконалений механізму професійного навчання базується на кластерній 

взаємодії та застосуванні карток індивідуального професійного розвитку результатом 

якого є взаємозамінність, зниження рівня плинності кадрів, збільшення її 

продуктивності, а отже і, зростання іміджу й конкурентних переваг. 

 
АУТСТАФФІНГ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Заболотній І.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Система управління персоналом в сучасній організації це не тільки сукупність 

механізмів ведення кадрового документообігу, виплати заробітної плати та 

визначення потреби організації в працівниках. Вона включає планування кадрової 
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роботи, формування та подання звітності до податкових і страхових органів, а також 

цілий комплекс інших процесів, пов’язаних з витратами на експлуатацію робочих 

місць, медичне обслуговування персоналу, страхування життя, організацію 

відпочинку, виплату різних премій, проведення маркетингу персоналу, оплату його 

навчання та атестації. Зменшити витрати організації на величину цих та інших 

аналогічних витрат можна шляхом використання аутстаффінгу. 

Аутстаффінг (англ. Outstaffing – виведення персоналу за штат) є одним із 

способів управління персоналом із залученням зовнішніх організацій. Під 

аутстаффінгом розуміють виведення співробітників за штат організації-замовника та 

оформлення їх у штат організації – виконавця послуг з аутстаффінгу (організація-

провайдер або аутстаффер) з метою подальшого надання персоналу замовника за 

відповідну винагороду. Таким чином, співробітники продовжують працювати на 

колишньому місці, але обов'язки роботодавця по відношенню до них виконує вже 

провайдер. В основному за штат організації виводять допоміжний (адміністративний і 

обслуговуючий) персонал – секретарів, покоївок, перекладачів, водіїв, IТ-фахівців, 

бухгалтерів. Крім того, в рамках застосування схеми аутстаффінгу можливе надання 

провайдером організації-замовнику необхідного на час виконання певного проекту 

позаштатного спеціаліста (тобто працівника, який раніше не перебував в штаті 

організації). Основною метою організації – замовника аутстаффінгу є зниження 

адміністративних ризиків і витрат, пов’язаних з наймом персоналу. Як правило, ця 

послуга потрібна, коли наявна певна непередбачуваність бізнесу, потрібна мінлива 

робоча сила або занадто великий штат співробітників.  

Причин, за якими організації звертаються до провайдерів, що надають послуги 

аутстаффінга, досить багато. Назвемо основні з них:  

– зростаюча складність і додаткові вимоги законодавства в області кадрового 

обліку;  

– прагнення забезпечити максимальну гнучкість в управлінні персоналом і 

відповідність кількості робочої сили реальному обсягу роботи, зробити організацію 

менш залежною від власного персоналу;  

– бажання знизити ризик виникнення претензій профспілкових органів, 

трудових спорів і пов’язаних з ними витрат;  

– прагнення отримати кваліфікованого посередника у відносинах з трудовою і 

податковими інспекціями і виключити можливі штрафи, пені за порушення трудового 

і пов'язаного з ним податкового законодавства; 

– небажання оформляти в штат співробітників на час їх випробувального 

терміну (аутстаффінг дозволяє оцінити потенціал співробітника без прийняття на себе 

зобов’язань); 

– введення діяльності в інших регіонах України при неможливості реєстрації 

представництва або філії;  

– потреба в робочій силі за межами встановленого ліміту чисельності 

персоналу або залучення співробітників на тимчасовій основі для виконання будь-

якого проекту;  

– плановане зменшення штату організації без скорочення чисельності 

персоналу; 

– необхідність заміни співробітника, який пішов у відпустку (наприклад, у 

зв’язку з народженням дитини). 
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При всіх позитивних сторонах організації-замовнику не слід забувати і про деякі 

незручності при застосуванні аутстаффінгу. Наприклад, наданим провайдером 

співробітнику неможливо видати довіреність або оформити з ним договір про 

матеріальну відповідальність. 

Аутстаффінг не слід плутати з аутсорсингом. За договором про надання 

персоналу (договору аутстаффінгу) одна організація (виконавець) надає в 

розпорядження іншій організації фахівців необхідної кваліфікації для виконання 

певних функцій в інтересах іншої організації. При цьому організація, що надає 

персонал, не приймає на себе зобов’язань з надання будь-яких послуг. Єдиним її 

обов’язком є надання кваліфікованого персоналу. Оплата за такий персонал 

встановлюється в заздалегідь певній сумі і не залежить від фактично виконаного цим 

персоналом обсягу послуг. Документом, що підтверджує фактичне виконання 

зобов’язань, передбачених договором про надання персоналу, є акт (або інший 

документ) про надання персоналу. 

Аутстаффінг – не схема відходу від податків, а абсолютно законний механізм 

оптимізації витрат організації (в тому числі і податкових). Але, як показує практика, 

податкові органи досить насторожено ставляться до його практичного застосування. 

Щоб довести правомірність своїх дій, організації необхідно визначити цілі, для 

досягнення яких потрібно скористатися послугою з надання персоналу, і отримати 

економічний ефект. Зазвичай з боку податкових органів ставляться такі претензії: 

відносини, що виникають між наданими аутстаффером працівниками і організацією-

замовником, що не кваліфікуються організаціями як трудові; обґрунтованість витрат 

організації-замовника на аутстаффінг може викликати сумнів; угода вважається 

фіктивною (або носить формальний характер). Обґрунтованість витрат організації-

замовника на аутстаффінг безпосередньо пов'язана з визначенням отриманого від 

впровадження даного способу управління персоналом економічного ефекту. 

Сприятливий вплив аутстаффінгу на результат фінансово-господарської діяльності 

можна довести скороченням різних витрат, пов’язаних з утриманням персоналу (в 

тому числі і управлінського). Крім того, необхідні докази економічного сенсу угоди, а 

саме поліпшення показників, що характеризують фінансовий результат діяльності, 

наприклад, збільшення чистого прибутку звітного періоду, про яку йдеться в звіті про 

прибутки і збитки. Претензія про фіктивність угоди виникає, якщо сторонами 

договору є особи, взаємозалежні як за формальними ознаками (наприклад, мають 

спільних засновників), так і за неформальними (наприклад, розрахункові рахунки 

відкриті в одному і тому ж банку) . Щоб уникнути таких звинувачень договір 

аутстаффінгу слід укладати зі спеціалізованою організацією, що надає персонал 

широкому колу замовників. 

 
РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В АСПЕКТІ  

HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Цимбал О.С., Почтовюк А.Б. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Однією з основних складових, які забезпечують стійкий та стабільний розвиток 

організації, є вірно спрямована система управління персоналом. Велику роль у цьому 

аспекті управління відіграє мотиваційна складова, оскільки саме вона має на меті 

підняти рівень згуртованості робочого колективу, саме вона створює всі умови для 
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підвищення темпів виробництва та якості надання послуг і саме завдяки їй кожен 

окремий працівник організації має додатковий стимул до підвищення своїх 

здібностей, навичок та кваліфікації, що вкрай позитивно впливає на розвиток 

організації у вкрай нестабільних сучасних умовах функціонування вітчизняної 

економіки. 

Мотивація є рушійною силою до підвищення виробничого потенціалу 

робітників, що зумовлює збільшення продуктивності організації загалом і сприяє 

зменшенню плинності кадрів та зміцненню внутрішньо-організаційних зв’язків, це 

комплексний підхід, що спрямований створити мотиви, що спонукають співробітника 

продуктивно виконувати свої обов’язки [1]. 

Як свідчать статистичні дані, на сьогодні значна кількість вітчизняних 

підприємств має низку проблем, пов’язаних зі складовою управління персоналом. До 

найбільш поширених можна віднести невдоволеність співробітників рівнем 

заробітної плати на фоні зростання рівня інфляції, відсутність бажаних умов праці 

для співробітників, прискорення плинності кадрів на підприємствах, а також 

зменшення частки кваліфікованих кадрів внаслідок їх виїзду за кордон. Окрім того, 

більше чверті (а саме 26,4%) підприємств України є збитковими, що прямим чином 

впливає на матеріальну складову роботи підприємств, зокрема на їхню складову 

оплати праці [2; 3]. 

Через нестабільність виплати заробітної плати на збиткових підприємствах та 

підприємствах, що опинилися у нестабільних кризових та передкризових умовах в 

Україні за останні роки поступово збільшується кількість колективних трудових 

спорів. Якщо 4 роки тому, у 2015 році впродовж року виникало близько 100 КТС, то 

на сьогодні ця цифра збільшилася вдвічі, і це при тому, що кількість підприємств в 

Україні за той же період часу зросла лише на чверть [3; 4]. 

Враховуючи зазначену сумну статистику, можемо зазначити, що зараз вітчизняні 

підприємства як ніколи раніше потребують значного покращення системи управління 

персоналом, яке може бути досягнуто шляхом вдосконалення її мотиваційної 

складової. 

Враховуючи те, що підприємство для збільшення прибутку шляхом зменшення 

витрат має акумулювати якомога більше фінансових ресурсів, управління 

підприємств має зосередитись саме на непрямих, або нематеріальних засобах 

мотивації. Це можуть бути забезпечення комфортних умов праці для персоналу, як то 

забезпечення гнучкого графіку роботи чи можливість додаткового підробітку, або 

надання знижок на послуги або товари компанії чи допомога у сімейних справах 

робітників. Крім того, працівник буде більш вмотивованим, якщо буде відчувати себе 

частиною компанії, а для цього вкрай необхідним є зворотній зв’язок з керівництвом 

(особливо під час впровадження змін для забезпечення профілактики опору змінам) 

шляхом залучення співробітників до прийняття рішень, проведення більшої кількості 

колективних зборів, анкетування, тощо. Не варто недооцінювати також фактор 

навчання співробітників та постійного підвищення кваліфікації. 

Для того, щоб попередити конфліктні ситуації на вітчизняних підприємствах, 

кожен керівник, що відповідає за певний підрозділ, просто зобов’язаний 

підтримувати в колективі дружні трудові відносини, а керівництво має забезпечити 

кожному робітнику підприємства гідні умови та оплату праці. Крім того, 

профілактика опору змінам на підприємстві має бути націлена на розуміння і 
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схвалення абсолютною більшістю співробітників тактичних і стратегічних 

управлінських рішень. 

Отже, зараз вітчизняні підприємства мають доволі конкретні проблеми, 

пов’язані з системою управління персоналом. Для вирішення зазначених проблем для 

акумулювання фінансових ресурсів можуть бути застосовані нематеріальні засоби 

мотивації співробітників та повинна вестись постійна профілактика конфліктів та 

опору змінам, яка повинна спрямовуватися на підвищення інформативного 

забезпечення та задоволення потреб і вимог штату співробітників підприємств. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ 

УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Солодовник О. С., Семеніхіна В. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Управлінська інформація, як вхідний потік для підготовки і ухвалення 

управлінських рішень, представляє собою множину упорядкованих, опрацьованих і 

проаналізованих корисних відомостей. Для того, щоб відомості мали статус 

управлінської інформації, вони мають пройти аналітико-синтетичне опрацювання. 

Обсяг цих відомостей визначається наступними даними: про результати й умови 

функціонування об'єкта, які використовуються суб'єктом управління для організації 

управлінського впливу; про підготовку, ухвалення та реалізацію ухвалених 

управлінських рішень і заснованих на них актів управління. 

Управлінська інформація повинна трансформуватися в управлінське рішення, а 

останнє – в керівний (вольовий) вплив. Зміст управлінської інформації складається не 

тільки з відомостей про різні параметри діяльності об'єкта. Він містить параметри 

розпоряджень, рекомендацій та вказівок, які отримує суб'єкт управління від вищих 

органів. При цьому обсяг та якість інформації є найважливішою умовою ефективності 

процесу ухвалення управлінських рішень. Все це зумовлює потребу пошуку 

відповідних засобів для підвищення ефективності збору, опрацювання, зберігання та 

видачі інформації в процесі підготовки та ухвалення управлінських рішень. 

Сучасні автоматизовані інформаційні системи підтримки управлінських рішень 

суттєво допомагають у процесі їх ухвалення, в умовах дії факторів часу, ризику і 

невизначеності. Це відбувається, якщо фактори внутрішнього та зовнішнього 
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середовища об’єкта невідомі, або коли фактичне значення їх не з’ясоване на 

короткому часовому проміжку, що пов'язано з можливостями каналів зв’язку. Те саме 

можна сказати і про рішення, які ухвалюються в умовах ризику, коли для оцінки 

ситуації застосовуються характеристики, які лише приблизно відображають той чи 

інший ступінь ймовірності. 

Загально відома аксіома, що надмірна інформація в системах управління не 

менш шкідлива, ніж її недостатність. Надмірна інформація розсіює увагу керівника і 

ускладнює вибір релевантних даних, а при недостатньому зіставленні та аналізі даних 

ентропія замінюється суб’єктивними оцінками особи. Таким чином ухвалення 

рішення переходить зі сфери науки управління у сферу мистецтва управління. 

Створення автоматизованих інформаційних систем на базі сучасних 

комп’ютерних технологій призводить до суттєвої зміни та удосконалення методик 

збору, опрацювання, зберігання та використання інформації в процесі ухвалення 

управлінських рівень. При цьому на основі системного підходу забезпечуються 

розробки логічних і математичних методів збору, підготовки та відображення 

інформації, їх втілення як в інформаційних, так і системах управління. 

Одним із перспективних завдань інформатизації інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління є розв’язання завдань створення методів аналізу інформації 

не тільки за типовими алгоритмами. Життя вимагає розробки ухвалення 

управлінських рішень і за певними варіативними алгоритмами відповідно до обраних 

ситуативних параметрів. 

Враховуючи, що ухвала управлінського рішення завжди включає такі 

суб'єктивні елементи, як знання, інтуїція, здібності тощо, гостро стоїть проблема 

забезпечення об’єктивною інформацією суб'єктів управління про питання, що 

вирішуються. Це спонукає до пошуку кращих, більш оптимальних методів організації 

інформаційно-аналітичної роботи. Передумовами для цього є звільнення працівників 

від рутинних операцій, які складають значну частину дій щодо підготовки 

управлінських рішень. Маються на увазі реєстраційні, статистичні, інформаційно-

довідкові операції, робота щодо систематизації матеріалів. 

Передумовою забезпечення об’єктивності рішень є підготовка за допомогою 

більш високих ступенів розвитку комп'ютерних інформаційних технологій не тільки 

розрахункових елементів, проектів управлінських рішень, а й їхньої змістовної 

основи, варіантів при аналізі оперативної ситуації та моделювання майбутніх 

результатів. При цьому немає потреби вважати, що засоби обчислювальної техніки 

замінюють людину в процесі ухвалення управлінських рішень. Технічні можливості 

лише забезпечують соціальні й правові аспекти ухвалення рішень. 

Водночас слід зазначити, що інформаційні технології не можуть істотно 

допомогти, якщо йдеться про ухвалу досить оригінальних творчих рішень, які 

базуються на природних інтелектуальних даних, базою яких є евристика. Тут їхня 

роль суто вузько забезпечувальна. Однією з проблем у створенні автоматизованих 

інформаційних технологій управлінського призначення є збільшення кількості 

учасників підготовки і ухвалення управлінського рішення. 

Так, потреба роботи із значними масивами даних обумовила появу банків даних, 

абонентських диспетчерських пунктів. Засоби опрацювання комп'ютерної інформації 

визначили істотну роль в управлінській діяльності фондів алгоритмів і програм, 

відділів програмування тощо. Центральне місце в процесі ухвалення управлінських 

рішень за допомогою автоматизованих інформаційних систем займають машинні 
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засоби переробки інформації та сучасні системи зв’язку. При розробці та 

впровадженні інформаційних технологій створюються нові відділи, бюро, служби, 

органи, посади, які так чи інакше беруть участь у підготовці та ухваленні 

управлінських рішень. 

В управлінській діяльності, як і в інших сферах, треба врахувати, що 

управлінські рішення приймаються відповідно до потреб управлінської діяльності і 

при наявності реальних можливостей їх виконання. Для цього потрібно забезпечити 

досить повне й змістовне вивчення змісту предмета рішення. Невчасне управлінське 

рішення може стати або нездійсненним, або некорисним, а в деяких випадках і 

шкідливим.  
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
  

 

NEW REGIONAL PROGRAMS IN TURKEY: BRIDGING THE GAP BETWEEN 

REGIONAL DEVELOPMENT AND SPATIAL PLANNING 

Oğuz Özbek 

Pamukkale University, Turkey 

 

This paper aims to grasp the intricate interplay between regional development 

strategies and spatial planning tools in Turkey through a critical analysis of regional 

programs introduced in Turkey's National Strategy on Regional Development for 2014-2023 

(BGUS). Since the Planned Era (1960-1980) of Turkish macroeconomic policy, the lack of 

efficient implementation tools for regional development and spatial planning negatively 

affected the performance of development policies for reducing or eliminating regional 

disparities in Turkey. New Regional Programs in BGUS are key implementation tools for 

bridging the gap between regional development and spatial planning in Turkey.  BGUS 

proposes five regional programs for socio-economic development and spatial planning: 

medium-term action plans, green development, metropolitan decentralization, settlement 

specific and district development programs. Despite the optimistic expectations regarding 

regional programs in BGUS, there is a need for addressing the structural problems of socio-

economic development in Turkey in a spatial manner. 

Since the Planned Era (1960-1980) of Turkish macroeconomic policy, the socio-

economic development efforts encountered several political, administrative and 

organizational problems in Turkey. One of these problems was a lack of a clear spatial 

context regarding the formulation and implementation of development policies. The lack of 

efficient implementation tools for regional development and spatial planning complicated 

pursuing coherent policies aimed at reducing or eliminating regional disparities between the 

Western and Eastern Anatolian Regions.  

BGUS (Turkey's National Strategy on Regional Development for 2014-2023) is one 

of these repetitive political attempts for sound development policy in Turkey. BGUS as a 

key strategic document introduced by the Republic of Turkey’s Ministry of Development in 

2014 includes strategic initiatives for planning of the built and natural environments as well 

as important public welfare issues. New Regional Programs in BGUS are key 

implementation tools for bridging the gap between regional development and spatial 

planning in Turkey. BGUS proposes five regional programs for socio-economic 

development, and spatial planning issues: medium-term action plans, green development, 

metropolitan decentralization, settlement specific and district development programs. 

Despite the optimistic expectations regarding regional programs in BGUS, there is a need 

for addressing and prioritizing the structural problems of socio-economic development in 

Turkey in a spatial manner. 

New Regional Programs in Turkey: Bridging the Gap between Regional Development 

and Spatial Planning 

Since the Planned Era (1960-1980) of Turkish macroeconomic policy, the institutions 

responsible for socio-economic development in Turkey aimed at bridging the gap between 

the socio-economic development strategies and the spatial planning issues of built and 

natural environments (Özbek 2012, p. 255). The Republic of Turkey’s Ministry of 
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Development, which introduced BGUS in 2014, seems to carry on this tradition of Turkish 

development policy. The five regional programs in BGUS address interplay between socio-

economic development goals and spatial planning tools. 

The regional programs in BGUS (see Table 1 for understanding interplay between 

regional programs, regional development and spatial planning) with strong state 

involvement aim to provide important tools to bridge the gap between, socio-economic 

development and spatial planning issues: medium-term action plans, green development, 

metropolitan decentralization, settlement specific and district development programs 

(Republic of Turkey Ministry of Development 2014). 

Medium-term action plans in BGUS are emphasized as key implementation tools for 

carrying out specific development projects. BGUS specifies that medium-term action plans 

can be prepared for implementing the priorities of regional plans. These programs illustrate 

how the goals, objectives and strategies of regional plans will be carried out. In addition to 

that, the programs incorporate priority areas, measures, activities, projects, responsible 

institutions, tools and financial predictions in regional planning (Republic of Turkey 

Ministry of Development 2014, p. 142). 

The sustainable development content of BGUS is most visible in green development 

programs. Green development programs addressing the issues of sustainability will be 

carried out for mountain and forest villages. In a sustainable development context, 

metropolitan decentralization, settlement specific and district development programs seem 

to be complementary and mutually reinforcing (Republic of Turkey Ministry of 

Development 2014, p. 120). Metropolitan decentralization programs are proposed to 

incorporate smart growth policies into metropolitan land use planning. BGUS states that it 

will be paid particular attention to the protection of environmentally sensitive areas such as 

agricultural and water catchment areas in metropolitan decentralization programs. Urban 

land development will be restricted in these areas. The municipalities in Turkey will be 

benefited by the compact city approach in spatial planning and urban service provision. A 

polycentric urban development model will be combined with an environmentally sensitive 

and well-integrated urban transit system. In the same vein, an environmentally sensitive 

planning and implementation of urban infrastructure, housing and transportation projects 

will be of utmost importance in the spatial allocation of urban services (Republic of Turkey 

Ministry of Development 2014, p. 105). 

Another key issue is fostering entrepreneurial spirit through new and ongoing 

regional programs on rural development and regional development centers in Turkey. In the 

same vein, the settlement specific and district development programs in accordance with 

metropolitan programs are emphasized as new implementation tools for spatial development 

strategies in the national regional strategy (Republic of Turkey Ministry of Development 

2014, p. 142). Settlement specific programs involve specific development strategies and 

action plans for settlement categories defined by BGUS. District development programs 

address issues of regional development disparities and administrative structure. According 

to BGUS, these programs will be carried out through the consolidation of funds for rural 

development. Here, the programs for both supporting local production in rural areas and 

new regional centers are two important tools for creating an entrepreneurial climate both in 

rural and urban areas. To this end, BGUS proposes that the support programs for the 

production and marketing of competitive local products will be launched in the micro 

catchment areas.  
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Table 1. Regional Programs, Regional Development and Spatial Planning in BGUS 

 

Issues for Regional 

Programs 

 

 

Developmental Goals 

 

Spatial Planning Tools 

Development agencies To coordinate the regional actors involved in 

the economic development 

To eliminate regional disparities by 

improving regional economic and social 

indicators 

To establish harmony between the goals of 

regional development strategies and lower-

level spatial plans 

 

NUTS-2 Regional Plans 

 

District development 

programs 
To eliminate regional disparities by 
consolidating funds for rural development 
To promote a smart growth strategy for 
metropolitan decentralization 

Environmental Adjustment 

Plans 

NUTS-2 Regional Plans 

Lower-scale Spatial Plans 

Rural Development Plans 

 

Entrepreneur-friendly 

ecosystem 

To enable rural economic diversification 

To improve entrepreneurial climate and 
culture 
To promote rural tourism 
 

NUTS-2 Regional Plans 

Rural Development Plans 

Strategic Plans 

Tourism Master Plans 

 

Green development 

programs 

To address the issues of sustainability 

To adopt an environmentally sensitive 
planning for urban regions 
To create an integrated framework for 

sustainable development  

To promote a smart growth strategy for 
metropolitan decentralization 
 

Environmental Adjustment 

Plans 

Lower-scale Spatial Plans 

NUTS-2 Regional Plans 

Rural Development Plans 

International programs To enable adjustment of national 

development actors to the international 

programs 

NUTS-2 Regional Plans 

Research Projects 

Strategic Plans 

The European Union’s 

Regional Development 

Programs 

 

Metropolitan  

decentralization 

programs 

To adopt an environmentally sensitive 

planning for urban regions 

To promote a smart growth strategy for 

metropolitan decentralization 

Environmental Adjustment 

Plans 

Lower-scale Spatial Plans 

NUTS-2 Regional Plans 

Regional Transportation 

Plans 

Rural Development Plans 

Water Catchment 

Management Plans 
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Table 1. (Continued) 

 

Sources: Summarized and adapted from BGUS (Republic of Turkey Ministry of Development 

2014), Resolution of the Grand National Assembly of Turkey 2006, Özbek 2012 and T.R. Prime 

Ministry State Planning Organization 2010. 

 

For promoting the development of new development nodes, the ongoing program of 

new regional development centers in Turkey involving several provinces of the Eastern and 

Southeastern Anatolia Regions (Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa and Van) will be extended 

to include other potential centers. The priorities of social and economic development in 

 

Issues for Regional 

Programs 

 

 

Developmental Goals 

 

Spatial Planning Tools 

Regional development 

committee 
To monitor and steer developments 
on regional plans and programs 
To provide national coordination of 
policies for industry clusters 
 

NUTS-2 Regional Plans 

 

Regional innovation 

strategies 
To integrate regional innovation 
strategies into regional plans and 
programs 
 

NUTS-2 Regional Plans 

 

Regional monitoring 

committee 
To monitor and steer developments 
on regional plans and programs 
To present monitoring and 
evaluation reports 
 

NUTS-2 Regional Plans 

 

Regional programs as 

medium-term action plans 
To implement the priorities of 
regional plans 
 

NUTS-2 Regional Plans 

 

Settlement specific programs To develop strategies and action plans 

for specific settlement categories 

NUTS-2 Regional Plans 

Rural Development 

Plans Strategic Plans 

 

Support program for micro 

catchment areas 
To promote the production and 
marketing of competitive local 
products 

NUTS-2 Regional Plans 

Water Catchment 

Management Plans 

 

Support program for new 

regional development centers 
To attract internal regional migration  
To decentralize industrial production 
To enhance intra-regional 
accessibility 

To initiate social and economic 
development through spread effects 
To promote development of logistics 
infrastructure 
To promote industrial development 
 

Logistics Master Plans 

NUTS-2 Regional Plans 

Regional Transportation 

Plans 
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these new growth centers will be determined by local conditions and needs in these regions. 

Here, specific urban and regional programs have a vital importance for identifying local 

needs and implementing action plans. As most neighboring provinces in Turkey are tackling 

the same development agenda, the support program for new development centers will be 

setup to cover the adjacent provincial centers at intra- and inter-regional levels (Republic of 

Turkey Ministry of Development 2014, pp. 109-120). 

The five regional programs introduced as key implementation tools in BGUS seem 

problematic in terms of formulating regional development goals and in terms of how to 

reach those goals in a spatial planning context. Here, the main problem is that medium level 

strategic plans in Turkey like environmental adjustment plans (scale 1: 100 000 plans) do 

not include a spatial representation of regional development strategies. These plans are 

considered as intermediary zoning plans bridging between sub-regional development plans 

introduced by development agencies and lower level spatial plans (zoning and settlement 

plans). Another issue is that BGUS does not present a clear strategic framework for how 

different sub-regional plans and regional strategies prepared by 26 development agencies 

operating at NUTS-2 level in Turkey will be integrated into a single development strategy.  

Last, the development strategies addressed in BGUS’s regional programs appear to be 

cosmetic and not structural. The sectoral structure of Turkish economy today mainly 

depends on non-productive activities like construction sector or “construction economy”. 

This structure does not create a development climate for designing and implementing 

regional development strategies. The comprehension of these issues requires further 

discussion of the legitimacy of planning, power structures and public welfare in Turkey. 

Conclusion 

Despite the optimistic expectations regarding regional programs in BGUS, there is a 

need for addressing and prioritizing the structural problems of socio-economic development 

in Turkey in a spatial manner. A brief discussion of regional programs in BGUS reveals 

broader problems of development planning, institutional structure, public administration and 

power structures in Turkey. Here, one question remains unanswered: how will well-

formulated development goals in BGUS derived from the major United Nations conferences 

and summits on sustainable development like Habitat III be realized by spatial planning 

tools which serve short and long-term political and economic purposes and interests in 

Turkey? Any possible answers of this question require further discussion on power 

structures, partisanship and populism in Turkey. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ 

Гончар М.В. 

Науковий керівник ст. викладач Різніченко Л.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Маркетингові дослідження інноваційного продукту – це дослідження технічних 

інновацій та інноваційних технологій, які можуть бути розробленими у результаті 

НДДКР на підприємстві та (або) впровадженими у виробництво. У такого роду 

дослідженнях визначається ступінь новизни інноваційної технології, її конкурентні 

переваги, визначаються терміни її розробки та впровадження. Оцінюється потенціал 

технології щодо її трансферу та виробництва за нею товарів-новинок. Оцінюється 

також потенціал майбутніх ринків збуту товарів для нової технології. Дослідження 

маркетингового потенціалу інновацій – це визначення оптимальних параметрів 

комплексу маркетингу інноваційної продукції підприємства.  

Маркетингові дослідження перспектив інноваційної діяльності істотно важливі 

для підприємств. Головне завдання на цьому етапі – зібрати пул найбільш 

перспективних наукових досліджень, які можуть в подальшому призвести до 

інноваційних розробок, які підприємство впровадить у виробництво. Більшість із них 

зазвичай проводиться методами аналізу вторинної інформації (кабінетні дослідження) 

та за експертними опитуваннями. 

Починаються дослідження перспектив інноваційної діяльності з досліджень 

основних ринкових закономірностей та тенденцій, динаміки макроекономічних 

показників. Інформація для їх проведення збирається маркетологом-дослідником із 

наявних статистичних джерел. Загальні макроекономічні показники розвитку 

промисловості, галузі машинобудування та її підгалузей надає Державний комітет 

статистики України. Маркетолог-дослідник за даними офіційної статистики може 

провести ґрунтовний аналіз щодо розвитку машинобудівної галузі і своєї підгалузі. 

Внаслідок цього пропонується групі маркетингових досліджень інновацій збирати 

щорічну та щомісячну інформацію для проведення досліджень по промисловості в 

цілому, машинобудівній галузі та підгалузі підприємства.  

Дослідження майбутньої інноваційної технології – це визначення перспективних 

науково-дослідних та дослідно-технічних розробок, які можуть бути в найближчий 

час реалізовані та/ або впроваджені на машинобудівному підприємстві. Метод 

проведення досліджень потенціалу інноваційної діяльності – це експертні оцінки. 

Інноваційно-повна структура машинобудівного підприємства містить підрозділи, які 

проводять НДДКР.  

Науковці (науково-технічний персонал науково-дослідного та проектно-

конструкторських відділів) відповідають на питання щодо того, які інноваційні 

технології можуть бути розроблені на підприємстві в результаті НДДКР, які обсяги 

фінансування необхідні для розробки та впровадження технологій, який термін часу 

необхідний для розробки та впровадження інноваційної технології, які конкурентні 

переваги майбутньої технології за функціональними та ціновими характеристиками, 

які прогнозуються обсяги продажу товарів, вироблених за інноваційною технологією.  

Інвестори (працівники планово-фінансового відділу) відповідають на питання 

щодо оцінки фінансових ризиків від розробки та впровадження інноваційних 
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технологій, які пропонуються науковцями або які передбачається придбати, а також 

оцінюють потенційну конкурентоспроможність інноваційної технології за 

функціональними та ціновими характеристиками.  

Працівники патентного відділу (продаж технологій) відповідають на питання 

щодо отримання патенту на запропоновані науковцями технології та перспективи 

трансферу цих технологій вітчизняним підприємства та за кордон. 

Працівники відділу збуту оцінюють майбутні продажі товарів, які вироблені за 

інноваційною технологією в Україні та за кордоном, а також надають оцінки щодо її 

перспективної конкурентоспроможності за функціональними та ціновими 

характеристиками.  

У результаті проведення маркетингового дослідження майбутньої інноваційної 

технології утворюється оптимізаційний ланцюг відбору найперспективніших 

розробок (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Механізм відбору інноваційних розробок у маркетинговому 

дослідженні майбутньої інноваційної технології 

 

У результаті науковці повідомляють, які саме технології перспективно 

розробляти, інвестори повідомляють, які технології перспективно фінансувати, 

патентний відділ повідомляє, які технології можна запатентувати та в подальшому 

продавати ліцензії на їх використання, відділ збуту надає дані щодо перспектив 

продажу товарів, отриманих за новими технологіями. На цьому етапі важливо 

визначити погодженість думок експертів з різних груп та в середині кожної групи.  

 

ЕТАПИ МЕДІАПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 

Ващенко Д.В.  

Науковий керівник к.е.н., доц.  Дорожкіна Г. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах високої конкуренції підприємством постає проблема просування його 

продукту шляхом активізації рекламної діяльності. Одним із напрямів рекламного 

менеджменту є планування видатків на реалізацію рекламної стратегії підприємства. 

Відповідно, набуває значення медіапланування як інструмент ефективності та 

джерело оптимізації рекламних витрат. Окрім практичного значення медіапланування 

як системи ефективного витрачання коштів, формування теорії медіапланування у 
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розробляти» 

Інвестори «Які 
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системі рекламного менеджменту знаходиться у процесі становлення, що підкреслює 

необхідність обґрунтування та систематизації певних теоретичних категорій 

медіапланування на основі сучасної практики рекламного менеджменту.  

Метою дослідження є визначення етапів медіапланування як системи процесів.  

Медіапланування (mediaplaning) – це планування рекламних та PR кампаній, 

тобто професійний аналіз та вибір оптимальних засобів і детальної програми 

розміщення рекламних повідомлень у межах кампанії. В якості критерію 

оптимальності використовують, як правило, один або кілька параметрів 

комунікативної ефективності плану рекламної кампанії. Медіапланування є 

ітераційною системою процесів. Таким чином, доцільно сформулювати більш чітке 

визначення медіапланування на основі процесного підходу. Загальними процесами є: 

контакт, аналіз, дослідження як передумови вибору, розподіл (розповсюдження), 

розміщення. У результаті проведеного дослідження визначено наступні етапи 

медіапланування як системи процесів: контакт – аналіз / контроль – вибір – розподіл – 

розміщення.  

Цей процес можна представити у вигляді ітераційного циклу, який буде 

визначати сутність медіа-планування (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Ітераційний цикл медіапланування як системи процесів 

 

Медіапланування є ітераційною системою процесів дослідження медіаносіїв, 

вибору найбільш доцільних із них, розподілу рекламного бюджету за обраними 

медіаносіями та розповсюдження рекламного звернення через них на основі 

максимізації контакту із цільовою аудиторією. Стимулювання збуту є важливим 

складником комплексу маркетингових комунікацій багатьох світових компаній. На 

сучасному етапі економічного розвитку, стимулювання збуту продукції починає 

відігравати важливу роль і стає невід’ємним етапом більшості успішних рекламних 

кампаній. Планування рекламної діяльності на підприємстві відбувається на основі 

встановлених місії підприємства, стратегії розвитку та маркетингової стратегії. 

Інформаційною базою для прийняття стратегічних рішень є результати проведених 

маркетингових досліджень (аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ, аналіз 

споживачів, конкурентів, визначення цільових сегментів).  

Головна мета медіапланування у тому, щоб всіма можливими засобами досягти 

збільшення ступеня охоплення цільової аудиторії або збільшення частоти рекламних 

контактів. На сьогоднішній день у період технологічного та інформаційного розвитку, 

Аналіз / 

контроль 

Вибір 

Розподіл 
Розміщення 

Контакт 
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Інтернет середовище залишається наймасовішим та найефективнішим засобом 

розповсюдження інформації. Друге місце посідають соціальні мережі, а вже потім 

засоби масової інформації.  

Отже, основними етапами процесу медіа-планування рекламної кампанії є 

визначення цілей реклами; аналіз цільової аудиторії; дослідження рекламної 

активності найближчих конкурентів; визначення необхідної кількості рекламних 

контактів і формування їх переліку; розрахунок попереднього бюджету рекламної 

кампанії. Медіапланування, як частина системи рекламного менеджменту, 

спрямоване на максимізацію контактів з цільовою аудиторією за допомогою засобів 

маркетингової комунікації. Медіапланування дозволяє розробити послідовний план 

роботи із медіаканалами; чітко спланувати дії підрозділів, які займаються 

медіаплануванням, забезпечити їх взаємодію; оцінити потенційні ресурсні та 

фінансові можливості; оцінити ефективність обраних методів роботи з 

медіаканалами, виділити найбільш результативні з них; забезпечити мобільність та 

швидке реагування на зміни інформаційного ринку в результаті впливу зовнішніх 

факторів. 
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Існує тісний взаємозв’язок між нерентабельністю та ринковою часткою 

підприємства: рентабельність підвищується у міру зростання частки на ринку. Це 

означає, що конкурентні переваги, зумовлюючи ринковий успіх компанії, одночасне 

збільшення рівня продажів, у свою чергу підсилюються внаслідок підвищення 

рентабельності діяльності цієї компанії.Підвищення конкурентоспроможності 

продукції – найбільш складне завдання для кожного товаровиробника. Особливістю 

даної проблеми є її циклічність (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Причинно-наслідкові зв’язки між факторами падіння обсягів продаж 

 

З метою удосконалення стратегічного маркетингового управління 

конкурентоспроможністю впровадили концептуальну модель інтегрованого 

маркетингового управління. Модель забезпечить здійснення операційного 

Низький обсяг продажу 

Низький обсяг продажу 

Висока собівартість продукції 
Низька якість за відсутності 

інвестиційних ресурсів розвитку 
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маркетингу, тобто активного аспекту інтегрованого маркетингу та стратегічного 

маркетингу – аналітичного аспекту, що завершується вибранням стратегій 

конкурентної переваги. Вони забезпечують довгострокову конкурентну перевагу 

підприємству через задоволення потреб та запитів споживачів, і являють собою 

органічний процес інтеграції всіх управлінських механізмів щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі          (рис. 2). 

 
Рисунок 2  –  Вимоги до стратегічного маркетингового управління  

  

Концептуальна модель інтегрованого маркетингового управління 

конкурентоспроможністю представлена за рівнями. У основі першого –  

корпоративного рівня маркетингового управління конкурентоспроможністю 

підприємств лежить комплексна система стратегічного маркетингового управління. 

Для другого – бізнес-рівня маркетингового управління конкурентоспроможністю 

підприємств характерна тактична система маркетингового управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Оперативний (функціональний) рівень 

маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств впливає на 

операційну систему. 

Стратегічний аналіз конкуренції на ринку, підприємств-конкурентів і 

конкурентних відносин має здійснюватися на підприємстві у межах загальної 
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Узгодження між стратегічним плануванням маркетингового управління 

конкурентоспроможністю та поточним управлінням 

Наявність достовірної, повної, релевантної конкурентної інформації 

Опрацювати навики ефективного стратегічного управління та 

стратегічного планування, а також результативного застосування 

інструментарію стратегічного маркетингу 

Орієнтація працівників підприємства на стратегічні зміни та їх мотивація в 

процесі реалізації стратегічної корекції 

Наявність конкурентних ресурсів для стратегічного маркетингового 

управління конкурентоспроможністю 

Залучення висококваліфікованого персоналу; підвищення кваліфікації 

співпрацівників підприємства 

Цілісність системи стратегічного контролю маркетингового управління 

конкурентоспроможністю підприємства; ефективність зворотного зв’язку  

Вивільнення часу керівників для професійного стратегічного 

маркетингового управління конкурентоспроможністю  
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маркетингової інформаційно-аналітичної системи конкурентного спостереження. 

Маркетингова інформаційно-аналітична система конкурентного спостереження має 

бути чітко налагодженою і продуктивно функціонуючою з метою визначення 

стратегічно важливих видів конкурентної інформації, встановлення її джерел, 

отримання і перевірки інформації на ступінь достовірності і надійності, її 

інтерпретації і систематизації; ефективної циркуляції інформації на підприємстві.  

Менеджери підприємства з організованою маркетинговою інформаційно-

аналітичною системою конкурентного спостереження можуть отримати своєчасну 

інформацію про конкурентів із спеціальних інформаційних баз даних, коли їм 

потрібна допомога в оцінці кроку конкурента, що очікується. Метою перманентного 

відстеження змін у конкурентному маркетинговому середовищі, що має 

реалізовуватися в рамках системи конкурентного маркетингового ситуаційного 

аналізу (конкурентного SWOT–аналізу), є розробка тактичних дій точного реагування 

на зміни в політиці держави щодо регулювання конкурентних відносин; 

інтенсифікацію маркетингових зусиль конкурентів; зростання ринкової влади 

споживачів, постачальників, посередників; зростання конкурентної загрози з боку 

товарів-замінників і т. п. Таким чином, відстеження змін у конкурентному 

маркетинговому середовищі є підставою для вивчення тактики дій пріоритетних 

конкурентів підприємств. Особливу увагу під час розроблення стратегій 

конкурентоспроможності приділяють створенню конкурентних переваг (бажано 

переважаючих). Запропонована модель стратегічного маркетингового управління та 

формування потреб споживачів при визначення конкурентоспроможності продукції 

дозволить підприємству визначити свою конкурентну позицію та вибрати напрям 

розвитку.  

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Засядько А. І., Мажаренко К. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасний стан економічної системи України вимагає формування певної 

стратегії розвитку підприємств, яка дозволила б підтримувати стійкі конкурентні 

переваги в довгостроковому періоді. Проблема стратегічного планування в наш час 

стоїть перед кожним підприємством. Теорію стратегічного управління і планування 

розвивали вчені різних країн світу, дослідники бізнесу, і пізніше вона увійшла до 

внутрішнього середовища всіх успішних компаній світу. 

Стратегія підприємства - це фундаментальна основа його діяльності, яка 

визначає конкретні цілі, завдання, а також шляхи їх досягнення. Вона є основою для 

прийняття ключових рішень щодо майбутніх ринків, продукції, іміджу, організаційної 

структури, ризиків для керівників підприємства, і отримання прибутку. 

Узагальнюючи підходи вчених до визначення структури стратегічного 

менеджменту, можна виділити три основні складові процесу стратегічного 

управління: 

1. Вибір і складання стратегічного плану, який включає: 

- формування місії як спільного стратегічного бачення перспективи розвитку 

підприємства і відповідних цілей організації; 



117 

 

 

- проведення аналізу зовнішніх перспектив і загроз шляхом вивчення факторів, 

що забезпечують довгострокову прибутковість підприємства і тих несприятливих 

аспектів, на які організація не має впливу; 

- діагностику внутрішніх позитивних і незадовільних сторін діяльності 

підприємства; 

- розробку альтернатив і вибір конкретних стратегій для реалізації. 

2. Реалізація стратегії - це етап характеризується процесом визначення 

тактичних цілей, він аргументує робітників і розподіляє ресурси так, щоб досягти 

початкової стратегічної мети підприємства. При цьому створюється корпоративна 

культура, яка підтримує реалізацію стратегії. Також утворюється організаційна 

структура управління, готуються бюджети, вдосконалюється інформаційна система. 

3. Стратегічний контроль - проводиться аналіз того, наскільки вдало обрана і 

прийнята стратегія, наскільки повністю вона виконана і чи виправдана ціль 

підприємства. 

При формуванні стратегії підприємства необхідно виділити основні напрямки 

його діяльності, серед яких, як правило, є виробництво продукції, її реалізація, 

фінансова, маркетингова, інвестиційна, зовнішньоекономічна діяльність. По кожному 

з напрямків керівництву підприємства необхідно скласти план стратегічного 

розвитку. Таким чином, формуються такі види стратегій, як товарна, зниження 

виробничих витрат, інвестиційна, поведінки на фінансових ринках, 

зовнішньоекономічної діяльності. Їх сукупність з взаємоузгодженими елементами 

обумовлює створення загальної економічної стратегії підприємства. 

Розглянемо докладніше особливості формування товарної стратегії організації, 

оскільки всі виробничі підприємства будують свою діяльність на її основі. Товарна 

стратегія визначає методи пошуку, дослідження і формування бажаних потенційних 

ринків товарів і послуг. Головними завданнями товарної стратегії є: 

- узгодження перспективних завдань організації з потенційними можливостями 

ринку і ресурсами фірми; 

- аналіз життєвих циклів попиту (технології) товару; 

- розробка правил формування товарного асортименту, які забезпечують 

конкурентну перевагу організації, і на цій основі максимізації економічного прибутку 

в довгостроковій перспективі. 

При формуванні оптимального товарного асортименту необхідно проводити 

аналіз існуючого асортименту підприємства. Такий аналіз дозволяє визначити товари, 

які необхідно далі розвивати, вкладаючи кошти в просування і подальший розвиток, а 

які необхідно виводити з виробництва; а також виявити товари, потенціал яких ще не 

розкритий. Аналіз асортименту дозволяє оцінити, наскільки грамотно ведеться 

товарна і асортиментна політика організації, які в свою чергу є елементом 

маркетингової діяльності та складової конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

Для проведення аналізу асортименту можна використовувати адаптовану 

матрицю бостонської консультативної групи. На основі даних про продажі 

підприємства за певний період розраховуються такі показники: 

1. Частка кожного виду товару в загальному обсязі продажів (Дi) як відношення 

обсягу продажів даного виду товару (Qi) до загального обсягу продажів компанії за 

певний період (Q): 
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Qi
Дi =  , 

2. Середній темп зростання продажів товару, який розраховується за формулою: 

1

1

−= n n

y

y
Тср  , 

де n - кількість періодів, за який ведеться розрахунок; yn - значення продажів 

останнього періоду; y1 - значення продажів першого періоду. 

Розраховані показники наносяться на графік, який ділиться на сегменти, що 

визначають позицію кожного товару. 

Таким чином, стратегічне управління передбачає набір рішень і дій, прийнятих 

керівництвом для функціонування підприємства з можливістю зміни його цілей в разі 

змін ринкового середовища, а також знаходження способу реалізації завдань 

підприємства відповідно до нових умов. 

 
ЛІДОГЕНЕРАЦІЯ − ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДАЖІВ 

Москалець О.О., Збиранник О.М.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Однією із перспективних стратегічних альтернатив щодо посилення 

клієнтоорієнтованості для підприємств є використання лідогенерації, або пошуку 

потенційних клієнтів на основі отримання їх контактних даних і формування 

персоніфікованих запитів 

Якщо ви володієте власним бізнесом, будь то невеликий інтернет-магазин або 

велика IT-компанія, ви напевно зацікавлені в залученні клієнтів. Основним 

інструментом такого залучення завжди є реклама, однак саме тактика подачі реклами 

має вирішальне значення. 

Тактика лідогенераціі покликана усунути недоліки традиційного підходу: вона 

використовує сучасні технології для перетворення кожного, хто побачить рекламне 

оголошення, зацікавленого клієнта.  

Традиційна подача реклами володіє істотним недоліком – вона зачіпає всіх 

людей, навіть тих, хто спочатку не зацікавлений у продукті або послузі. Припустимо, 

рекламний ролик, запущений на ТБ, побачать тисячі глядачів телеканалу. При цьому 

далеко не всі вони будуть зацікавлені в тому, щоб стати новим клієнтом. Навпаки, 

велика кількість реклами дратує людей. Таким чином, можна зробити висновок про 

неефективність традиційного підходу до реклами. 

Основна проблема реклами – її масовість. Рекламодавець оплачує абсолютно всі 

перегляди його оголошення, а адже багато з них не йдуть на користь компанії.  

Лідогенерація – це маркетингова тактика, яка ставить перед собою завдання 

отримання контактних даних тільки тих людей, які зацікавлені у придбанні певного 

товару або послуги. 

Застосовувати таку тактику можуть представники компанії, або ж делегувати це 

заняття спеціалізованій фірмі. Сьогодні це бізнес і багато компаній надають таку 

послугу, як лідогенерація «під ключ», при цьому покупець буде платити тільки за 

клієнтів, які здійснили певну дію, завдяки вашому рекламному оголошенню. 

Лідогенерація як бізнес застосовується повсюдно: досить поглянути на короткий 
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список відомих компаній, які використовують лидогенерацию під ключ: Sybase, 

Abby, UniCredit Bank, Netgear, Epicor, GlobalCIO, TerraLink. Для них реклама – це 

непрофільний бізнес, тому вони вдалися до послуг сторонньої компанії [1]. 

Основною метою лідогенерації є перетворення відвідувачів, яким сподобалася 

ваша послуга або ж продукція, в можливих покупців. Вони повинні виконати цільову 

дію: зареєструватися, стати учасником розсилки, заповнити анкету, зателефонувати, 

тощо. 

Щоб простий користувач перетворився в можливого покупця, потрібно: 

регулярно розміщувати інформацію про виріб або послугу; 

робити вигідні пропозиції для конкретних груп; 

розміщувати свої контакти для того, щоб у покупця вони завжди були перед 

очима; 

надати можливість подавати заявку на зворотній дзвінок; 

зробити доступною підписку на розсилки. 

Для розуміння сутності даної тактики, розглянемо простий приклад: 

лидогенерацию для інтернет-магазину. 

Як вже було відмічено, першочергове завдання – це визначення цільової 

аудиторії товару або послуги. Наступна задача – отримання трафіку, наприклад, якщо 

інтернет-магазин займається продажем товарів певної категорії, то буде доцільним 

замовити таргетовану або контекстну рекламу. Таргетована реклама буде показана не 

всім; рекламодавець отримує можливість вибирати стать, вік і деякі інші параметри 

аудиторії, якій буде показана його реклама (рис.1). 

 

Рис. 1 Приклад банера таргетованої реклами 

 

Для того щоб отримати зацікавленого клієнта (так званого «ліда», від 

англійського «to lead» – вести) потрібно розробити так званий «лендінгем» – сторінку, 

яка покликана зацікавити ліда в товарі або послузі. Для інтернет-магазину такої 

сторінкою є опис запропонованого на рекламному банері товару. 

З цією метою лендінгем повинен бути гранично зрозумілим і простим: 

найголовніші кнопки повинні бути помітними, а форма збору особистої інформації 

містити мінімум полів. Це робиться з метою утримання клієнта. 

Варто зазначити, що самостійно лідогенерація працювати не буде. Необхідно 

використовувати допоміжні інструменти маркетингу та обов’язково стежити за 

якістю контенту та загальним дизайном, завжди надавати цікаві пропозиції, розсилки. 
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МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
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Науковий керівник д.е.н,  проф. Почтовюк А.Б. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

В умовах активного впливу зовнішніх факторів на діяльність сфери освіти 

з’являється необхідність визначення сегментів реалізації освітніх послуг закладами 

вищої освіти за допомогою маркетингу. Останній дозволяє враховувати динаміку 

факторів регіонального економічного середовища, призводить до формування 

комплексних засобів управління і організації ефективного планування на основі 

маркетингового аналізу. 

Традиційно в умовах ринку необхідність маркетингу виникала у міру того, як 

галузь за галуззю підходили до «крапки маркетингу» – ситуації, коли нарощуваний 

обсяг пропозиції товарів, послуг вперше врівноважував раніше домінувавший попит, і 

в подальшому значно перевищував його. 

Наша економіка також набула такого стану, але іншим, більш важким шляхом – 

через перевищення темпів падіння платоспроможності попиту над темпами падіння 

виробництва. Ця особливість, що легко прослідковується стосовно матеріальних 

товарів, ще більш характерна для сфери послуг, особливо інтелектуальних. 

У цілому, освіта – одна з найбільш розвиваючих і перспективних сфер 

економіки. За оцінками спеціалістів, у всьому світі об’єми попиту і пропозиції 

освітніх послуг збільшуються досить суттєво, особливо у вищому і переддипломному 

навчанні, а в найбільш розвинених країнах темп їх щорічного зростання досягає 10 – 

15 %. Своїм потенціалом і логікою розвитку сфера освіти притягує до себе все більше 

уваги інвесторів. 

Маркетинг освітніх послуг являє собою інструмент управління економічною 

діяльністю закладу вищої освіти, що веде до ефективного задоволення комплексу 

потреб: особи – в освіті, ЗВО – в розвитку, підприємств і фірм – в рості кадрового 

потенціалу, суспільства – в розширеному відтворенні сукупного особистого та 

інтелектуального потенціалу.  

Освітня послуга являє собою діяльність зі зміні якості наявної сукупності знань 

та навиків, що існує у вигляді корисного ефекту (економічного, соціального тощо.) 

для учасників ринку освіти: ЗВО, майбутнього фахівця, роботодавця, держави. 

У ході дослідження розглянуто теоретичні і прикладні розробки маркетингового 

комплексу, його структуру, елементи, пропорції та виявлено, що крім продукту, ціни, 

місця і методів просування, до елементів комплексу маркетингу освітніх послуг варто 

включити в якості додаткового елементу прогнозування, яке відображає аспект 

соціально-економічних змін економіки регіону. Таким чином, впровадження 

елементу прогнозування в цю концепцію надасть можливість формування плану 

довгострокового розвитку як ЗВО, так і освітньої системи в цілому, з урахуванням 

тенденцій динаміки потреб в кваліфікованих кадрах у регіоні. 

Постійне зростання різноманітності видів і форм діяльності в сфері економіки 

регіону та країни в цілому поставило питання про покращення якості освітніх послуг 

і, відповідно, щодо покращення методики оцінки якості освіти, яка б була не 

заснована тільки на оцінках диплому студента, а об’єктивно оцінювала б дійсні 

знання студентів, їх здатність реалізовувати на практиці отриманні знання.  
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Освітні заклади є частиною великого простору зовнішнього середовища, яке 

постійно змінюється і природнім чином здійснює сильний вплив на його діяльність. 

Як і у будь-якого економічного суб’єкта, у ЗВО у результаті таких змін, на нашу 

думку, можуть з’явитися сприятливі можливості (переваги), але виникає небезпека 

прояви ознак фінансової нестабільності, соціального напруження в колективі. 

Необхідно проводити постійний аналіз  а моніторинг маркетингового середовища у 

регіоні, шукати резерви, що надаються цим середовищем самому навчальному 

закладові. 

Обґрунтовано необхідність і перспективність реалізації потенціалу маркетингу в 

сфері освіти, стосовно як комерційних, так і державних закладів вищої освіти, у 

зв’язку зі змінами, що відбуваються в суспільстві. Досліджена концепція маркетингу 

в сфері освіти, у тому числі визначені його ціль, сфера дії, предмет, роль, об’єкти, 

структура задач, склад і функції учасників, зміст і направленість маркетингових 

відносин, основні принципи маркетингової діяльності з урахуванням особливостей, 

що існують в зовнішньому маркетинговому середовищі в періоді змін економіки. 

Концепція маркетингу освітніх послуг представляє собою просторову структуру 

взаємопов’язаних елементів двох сфер: ЗВО як триєдиної системи (об’єкт ринку 

освітніх послуг, засвоєння знань, елемент держави) і як суб’єкта маркетингових 

відносин (студенти, підприємство-споживач, персонал ЗВО). Саме така форма 

допомагає відображенню подвійної природи взаємовідносин ЗВО в сфері маркетингу 

освітніх послуг.  

У сучасних економічних умовах використання маркетингових комунікацій як 

процесу обміну інформацією між різними суб’єктами ринку в цілях досягнення 

взаєморозуміння стає об’єктивно необхідним і значущим для удосконалення цілісної 

маркетингової стратегії ЗВО і комплексного використання маркетингового 

інструментарію.  

У сучасних економічних умовах використання маркетингових комунікацій як 

процесу обміну інформацією між різними суб’єктами ринку в цілях досягнення 

взаєморозуміння стає об’єктивно необхідним і значущим для удосконалення цілісної 

маркетингової стратегії ЗВО і комплексного використання маркетингового 

інструментарію. 

Отже, ЗВО, з одного боку, є елементом в системі обміну економічними, 

соціально-політичними, і освітніми потоками, а з іншого – відправним пунктом 

маркетингу в його специфічних проявах (традиційний, інтерактивний, внутрішній 

маркетинг). 

 

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОСУВАННЯ 

БІЗНЕСУ 

Герасимчук В. В., Куліш М. С.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Контент-маркетинг – це стратегічний маркетинговий підхід, що передбачає 

створення та поширення цінного, релевантного та місткого контенту для залучення й 

утримання певної аудиторії, а також стимулювання клієнтів до прибуткових дій. Він 

використовується багатьма відомими компаніями у світі, включаючи «P&G», 

«Microsoft», «CiscoSystems» і «JohnDeere». Контент зазвичай є вагомою частиною 
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стратегії в соціальних медіа, SEO-просуванні, PR, PPC, Inbound-маркетингу та 

контент стратегії [1]. 

За даними досліджень Інституту контент-маркетингу у 2019 р.співвідношення 

використання контент-маркетингу за тактиками представлено на рис. 1 [2]. 

 
Рисунок 1 – Використання контент-маркетингу 

 

Згідно рис. 1 найбільше уваги під час контент-просування приділяється 

соціальним медіа (79 %). Великою популярністю під час поширення контенту 

користуються розміщення статей на власних блогах або на релевантних ресурсах 

вказанням посилань (78%) та email-розсилки (61%). [2]. 

В Україні насьогодні досить популярнимє використання соціальних мереж. На 

рис. 2 наведено частку використання соціальних мереж [3]. 

 
Рисунок 2 – Частка використання соціальних мереж в Україні  

 

Згідно рис. 2 найбільш популярною мережею є «Facebook»(53 %), друге місце 

посідає  «Instagram» (17 %). Наповнення сторінок брендів у мережі «Facebook» 

компанії переважно намагаються публікувати невеликі пости/анонси (40 %), довгі 

історії або цікаві статті (20 %), фото-контент (20 %) відео-контент (15 %), відгуки 

(5 %). Найбільш популярними є ті сторінки, де контент створений для користувача, а 

не для продажу.  

Зараз на піку популярності все ж таки перебуває візуальний контент, тобто фото- 

та відео-контент. Трендом в «Instagram» став композиційний стиль профілю, де кожна 

світлина має однакову або схожу обробку, а весь текст написаний в одному стилі, 

бажано у специфічному стилі бренду.  
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Однією з найвагоміших причин створення контенту для Instagram-сторінки є те, 

що, створюючи гарний та унікальний контент, підприємство має можливість залучити 

велику кількість підписників, котрі будуть цільовою аудиторією. Доведено, що у 2018 

р. контент був одним з найефективніших способів рекламування. 80 % користувачів 

отримують більше задоволення, коли дізнаються про компанію з кастомізованих 

статей, а не через рекламу, 82 % пропускають рекламу, а 45 % не звертають увагу на 

е-мейл-розсилки [4]. 

Виходячи з аналізу контент-маркетингу найуспішніших організацій світу, 

можемо виділити такі критерії успішності контент-стратегій: 

1) SEO. Створення цінного контенту та використання ключових слів, що 

шукають користувачі, допоможе під час пошукової видачі.  

2) Сторітелінг. Всі тексти, що продукуються від імені певного бренду, мають 

більший ефект, коли написані в одному стилі, простою мовою, доступною для 

користувача. 

Отже, контент-маркетинг з кожним роком стає більш важливою складовою 

інтернет-просування, ніж агресивні слогани та промо. За допомогою нього компанія 

може створити власний неповторний стиль, який користувачі будуть впізнавати 

навіть без зазначення бренду, збільшити потік органічного трафіку на свої ресурси та 

стати більш авторитетним брендом в очах споживача та пошукових систем.  
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Основним чинником формування конкурентоспроможності сучасних 

підприємств на ринку стала ефективна система маркетингових комунікацій, яка 

відрізняється широким застосуванням різноманітних комунікаційних засобів і появою 

нових інструментів інформаційного впливу. Запорукою успіху фірми сьогодні є 

готовність правильно організувати взаємодію багатьох інструментів з виокремленням 

найдієвіших та найефективніших засобів комунікацій на всіх етапах ведення 

підприємницької діяльності. 

На сьогоднішній день для взаємодії з існуючими та потенційними споживачами 

сьогодні мало використання одного каналу комунікації. Сучасні споживачі є 

омніканальними [1, с.322], їм важлива можливість здійснити взаємодію з компанією 

тоді, коли їм зручно і тим способом, яким їм зручно і разом з цим отримати єдиний 

клієнтський досвід.  

Світова наука сформувала певну систему формування сучасної маркетингової 

політики комунікацій. Висвітлено це у працях таких науковців: Ф. Котлер, 

https://contentmarketinginstitute.com/2020/09/b2b-industry-benchmarks-budgets-trends-research/
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Ф. Джефкінс, А. Войчака, В. Королька, А. Ф. Павленка, Н.В. Головкіна, 

Т. Лук’янця,М. В. Аршевська, Л. В. Балабанова. 

Незважаючи на значимість ситуації, що склалася, проведений аналіз вітчизняних 

і зарубіжних джерел показує, що проблема маркетингових комунікацій на 

сьогоднішній день остаточно не розроблена не тільки в Україні, але і в розвинених в 

економічному відношенні країнах. Практично всі компанії розглядають комунікаційні 

елементи як самостійні види діяльності, які практично не взаємодіють між собою і не 

пов'язані в єдину систему. 

Під процесом маркетингових комунікацій (англ. Marketing communications 

process) розуміють взаємодію учасників комунікації, в ході якого повідомлення 

передається від відправника до одержувача. Розглянемо модель процесу 

маркетингових комунікацій, яка була розроблена на підставі схеми запропонованої 

Ф. Котлером [2, c. 231] (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1 − Процес маркетингових комунікацій 

 

Комунікативний процес починається з формулювання відправником певної ідеї. 

Потім дана ідея кодується і перетворюється в комунікаційне повідомлення, яке 

передається через засоби поширення інформації. Коли повідомлення доходить до 

одержувача, воно повинно бути декодовано (розшифровано). Сенс, який несе 

повідомлення, інтерпретується одержувачем, і відбувається сприйняття повідомлення. 

Після впливу отриманої інформації у одержувача виникає відповідна реакція. 

Виходячи з даних описаної вище моделі, можна стверджувати, що для 

забезпечення високої ефективності комунікаційного впливу обов'язковимумовою є не 

просто спільне застосування різних комунікаційних елементів, а узгодженістьїх впливу 

і орієнтованість на єдину ціль. При поєднанні окремих елементів системи 

маркетингових комунікацій їх спрямованості на одну ціль виникає так званий 

синергетичний ефект. Даний ефект заснований на комбінованому впливі двох або 

більше елементів, об'єднаних однією метою, яке характеризується тим, що їхспільна 

дія істотно перевершує ефекткожного окремо взятого елемента і їх суми.Існування 
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синергетичного ефекту призвело до появи концепції інтегрованих маркетингових 

комунікацій (англ. Integrated marketing communications, IMC) [3, с. 155 ]. 

Зважаючи на особливості впровадження інтегрованих маркетингових 

комунікацій, можна виокремити такі обов'язкові умови, при яких можлива ефективна 

реалізація концепції ІМК: 

1. Здійснення комунікаційних звернень,виходячи з єдиних ідей, позицій і цілей, 

при реалізаціїяких повинен сформуватися єдиний бажаний образ відправника. 

2. Застосування результативних комбінацій різних комунікаційних елементів, що 

не суперечатьодин одному, і завдяки цьому здійснення комплексного впливу на 

цільовуаудиторію. 

3. Ефективна координація впливу різнихелементів системи маркетингових 

комунікацій почасу і оптимальна послідовність їх застосування в ході реалізації 

комунікаційної програми. 

Отже, на сьогоднішній день для ефективного ведення бізнесу та максимального 

залучення покупця, слід переходити на більш сучасні схеми маркетингових 

комунікацій, які передбачають оптимізацію, координацію і інтеграцію різних елементів 

комунікаційного впливу, атакож розгляд їх як єдиного блоку. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОБІЮВАННЯ США В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Скребкова К.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах сьогодення інститут лобізму як суспільне й політичне явище є 

необхідною умовою існування сучасної демократії й ефективних систем державного 

управління. Виникнувши як специфічний інститут системи управління для впливу 

приватних і громадських організацій («груп тиску») на процес ухвалення рішення 

(рішень) органами державної влади з питань внутрішньої і зовнішньої політики, 

інститут лобізму спроможний виконувати функцію узгодження суспільних інтересів, 

доповнювати собою конституційну систему демократичного управління. Формування 

політико-правового інституту лобізму закладено у самій природі міжособистісних та 

міжінституційних відносин, є у своїй цивілізованій, легалізованій формі позитивним 

інститутом, який здатний забезпечити певну відкритість та контроль державно-

управлінського процесу. Цивілізований лобізм як політичне, економічне та суспільне 

явище є постійним і суттєвим чинником політичної культури демократичного 

суспільства. Традиційно пріоритетними сферами цивілізованого лобізму були власне 

політика, економіка, соціальна та професійна сфера життєдіяльності суспільства. Це 

зумовлює науковий інтерес до феномену лобізму як чинника ефективності 

державного управління, виявлення особливостей його впливу на відносини між 

владою та громадянським суспільством. Безперечно, що реформа державного 

управління є однією з основних реформ у країнах з перехідною економікою, що 

здійснюють комплексні реформи у різних сферах державної політики [1]. 
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Досить часто, через недосконалу законодавчу базу в Україні лобізм порівніють із 

поняттям «корупція», тому слід визначити, що лобіювання – це практика просування 

інтересів різноманітних фінансово-промислових груп, неурядових організацій чи 

етнічних спільнот для досягнення певного рішення. Лобісти можуть відстоювати 

державні інтереси на міжнародній арені або громадські чи приватні інтереси 

всередині держави. 

Діяльність лобістів найчастіше спрямована на досягнення мети, поставленої 

зацікавленою групою. Це може бути ухвалення необхідного законопроекту або ж, 

навпаки, скасування якихось нормативно-правових актів. 

Суб’єктами лобіювання можуть виступати різноманітні асоціації (наприклад, 

Всеукраїнська асоціація фінансових компаній, Асоціація правників України, 

Асоціація підприємств інформаційних технологій України або Українська Зернова 

Асоціація). Але суб’єктами лобіювання далеко не завжди є великий бізнес, який 

намагається ухвалити вигідний для себе закон. Задача лобістів полягає у роботі з 

державними органами, групами впливу та медіа. Результат цієї роботи – досягнення 

поставленої мети (ухвалення необхідного рішення)[2]. 

Лобіювання у розвинутих країнах є інструментом співпраці та комунікації, який 

призводить до ухвалення прогресивних рішень, вигідних як бізнесу, так і суспільству. 

Так приклад, завдяки легалізації лобізму в США заклади освіти, мають можливість 

також користуватись послугами лобіювання задля просування своїх інтересів. В 

незалежності від статусу американського коледжу чи університету – некомерційного 

чи комерційного – усі вони борються за увагу держави за трьома основними 

напрямками рис. 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Основні напрямки лобіювання в сфері освіти США 
Джерело: Розроблено автором на основі [3] 

 

Університети і коледжі стикаються з гострою конкуренцією, прагнучи залучити 

фінансування для важливих дослідницьких ініціатив. Підвищення прозорості – це 

тільки перший крок в лобістській діяльності, але він життєво важливий. Лобіювання 

на вищих рівнях уряду - ефективний спосіб для університетів і коледжів підвищити 

свою помітність на національній арені. Основна функція лобіста в університеті чи 

коледжі можливість стежити за основними проблемами студентських грантів та 

позик, а також інформувати ключових законодавців про фінансові проблеми, з якими 

стикаються студенти. 

Відповідно до вищевикладеного слід проаналізувати ефективність використання 

лобістських послуг серед закладів вищої освіти та коледжів в США табл. 1 

Отримання справедливої частки бюджетних коштів для наукових 

досліджень та інших програм на ініціатив. 

Вплив на законодавство, сприятливе для корпорацій і неурядових 

організацій, які можуть пропонувати фінансування у різних сферах. 
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Таблиця 1 – Ефективність використання лобістських послуг серед закладів 

освіти США 
Назва навчального закладу Оплата лобістських послуг Отримані кошти на наукову 

діяльність, гранти, тощо 

University of Kentucky  502 000 дол. 3,75 млн.дол. 

University of Illinois 930 000 дол. 19,5 млн. дол. 

Purdue University 985 000 дол. 6,5 млн.дол. 

Джерело: Сформовано автором на основі [4] 

 

Отже, аналізуючи вищевикладене слід зазначити, що лобіювання давно 

перестало виконувати свої функції в межах політичної та державної сфери, сьогодні 

лобізм – це суттєвий інструмент впливу у будь-якій сфері життєдіяльності соціуму, з 

метою просування особистісних інтересів задля отримання бажаного результату. В 

США завдяки законодавчій базі лобістська діяльність є легальною та законною, щодо 

законодавчої бази в Україні та впринципі існування легального лобізму не існує, хоча 

українські політичні діячі давно користуються даними послугами [3]. 

В умовах економічної кризи в Україні, коли більшість працівників сфери освіти 

поставлено на межу виживання закономірно, що освітнє лобі мало б місце у 

впровадженні в даній сфері, адже в умовах трансформаційних процесів закладів 

вищої освіти, яким важко висвітлити нагальні проблеми навчального закладу чи 

залучити додаткові бюджетні кошти особливо це стосується мало відомих навчальних 

закладів або ж закладів із невеликих міст. Саме тому, впровадження та розробка 

нормативно-правової бази лобізму в Україні дала б змогу не лише легалізувати 

лобістську діяльність в політичній діяльності але й в інших сферах поповнюючи при 

цьому бюджет. Лобізм - важливий фактор формування іміджу будь-якої країни в 

міжнародному середовищі та захисту її інтересів у світовому просторі. 
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Нове поняття у світовому маркетингу «product-market-fit» пов’язують  із  

підприємцем та співзасновник венчурного фонду IT Andreessen Horowitz Марком 

Адрессеном, який у 2007 р. охарактеризував його як життєздатність стартапу [1]. 

Дослівно «product-market-fit» перекладається як ринкова належність товару або 

відповідність продукту ринку. Якщо говорити про універсальне визначення, яке 

надають дослідники, то його не існує. Однією з причин цього може бути порівняно 
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молодий вік багатьох концепцій та термінів у startup бізнесі. Адрессен для розуміння 

поняття виділяв три ключові фактори досягнення product-market-fit:  

«калібр» команди стартапів можна визначити як придатність генерального 

директора, вищого персоналу, інженерів та іншого ключового персоналу, що 

відповідає можливості перед ними; 

якість продукту стартапу можна визначити як настільки вражаючий продукт для 

клієнта або користувача, який насправді його використовує; 

розмір ринку стартапів – це кількість та темпи зростання цих клієнтів або 

користувачів для цього продукту.  

Суть концепції Адрессена в тому, що продукт має задовольняти ринок і ні в 

якому разі не зіпсувати його своїм неякісним або взагалі «непотрібним» продуктом. 

 Ендрю Чен – генеральний партнер Andreessen Horowitz, а раніше відомий своєю 

роботою в відділ Rider Growth в Uber , оворить, що «product-market-fit» – це коли 

люди, які знають, що вони хочуть ваш продукт, задоволені тим, що ви пропонуєте [2]. 

Рян Голідей у своій книзі «Маркетинг майбутнього» визначає «product-market-

fit» як ситуацію при якій продукт і його користувачі перебувають в ідеальній гармонії. 

Гроуз-хакери вважають, що продукти, а то й цілі кампанії та бізнес-моделі – варто 

перероблювати, поки ті не викликатимуть у перший користувачів шаленого 

захвату [3]. 

Шон Елліс, який придумав growth hacking вважає «product-market-fit» ключовим 

кроком у побудові високоприбуткової компанії [4, 5]. Тест Шона Елліса- вважають 

самим ефективним і швидким методом оцінки відповідності вашого продукту ринку, 

незважаючи, що його постійно піддають критиці. 

Ден Олсен – автор книги «The lean product playbook» розуміє «product-market-fit»  

як кінцевий результат – коли стартап, нарешті, створив продукт, що володіє цінністю 

для споживачів, продукт відповідає реальним потребам клієнтів і перебуває у 

виграшному становищі в порівнянні з аналогами, які є на ринку [6]. 

Отже, підсумовуючи концепції дослідників, поняття «product-market-fit»  можна 

визначити як наявність продукту, який задовольняє потреби конкретного ринку в 

даний період часу і обов’язково є цінність для споживача. Цінність споживача у 

даному випадку означає те, що споживач або клієнт буде розчарований, якщо ваш 

продукт раптом зникне. Враховуючи основну ціль концепції «product-market-fit»  стає 

зрозуміло причину її появи, оскільки за статистикою «Топ-20 причин провалів 

стартапів», 42 % – це відсутність потреби на ринку [7]. Звідси і поява бізнес моделі 

Canvas, яку активно пропонують для стартапів. Дане дослідження розкриває лише 

теоретичний аспект концепції «product-market-fit», проте на сьогодні існують критерії 

оцінки відповідності ринку, які потребують подальшого вивчення. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І 

ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
   

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Капленко Т.С. 

Науковий керівник к.е.н., доц. Хоменко Л.М. 

  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Одним із основних факторів розвитку страхової компанії є обсяг її фінансових 

ресурсів. Кожне підприємство ставить цілі для розвитку, які включають стратегічне 

планування, яке має на меті забезпечення всіх фінансових можливостей, з метою 

досягнення певного рівня прибутковості. Без визначення даних цілей жодна компанія 

не зможе досягти ефективного фінансового розвитку [4, c. 120]. 

Фінансова стратегія є лише частиною загальної економічної стратегії, тому вона 

повинна бути узгоджена з основними її цілями та відповідати основній місії [1]. 

Проте вона має значний вплив на економічну стратегію. Основне завдання 

економічної стратегії –забезпечення високих темпів економічного розвитку, в той час 

як фінансова стратегія пов’язана з окремими сегментами фінансового ринку. В 

наслідок цього, коли тенденції фінансового та страхового ринку не збігатимуться, то 

загальна стратегія не зможе бути реалізована через фінансові обмеження [2]. 

А тому, зважаючи на важливість фінансової стратегії в управлінні страховою 

компанією проведемо дослідження процесу розробки стратегії фінансової компанії, 

який має наступні етапи: 

1. Розгляд страхової компанії як окремої економічної системи. 

2. Врахування стратегічних цілей компанії. 

3. Забезпечення гнучкості стратегії. 

4. Наявність альтернативної стратегії. 

5. Урахування потенціалу страхової компанії. 

6. Забезпечення професійності менеджерів при реалізації фінансової 

стратегії [3]. 

Розглянемо більш детально з чого складається фінансова стратегія для 

наступного етапу дослідження ролі фінансової стратегії. Її складові представлено на 

рис. 1 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1 Складові фінансової стратегії страхової компанії 

 

Фінансова стратегія 

Стратегія управління ризиками 

Стратегія управління власним 

капіталом 

Стратегія управління страховими 

резервами 



131 

 

 

Стратегія управління страховими резервами реалізується з контролем над їх 

безпечністю, прибутковістю та ліквідністю, що реалізується за допомогою впливу на 

структуру резервів. 

Стратегія управління власним капіталом найважливіша серед інших стратегій, 

оскільки вона забезпечує платоспроможність страхової компанії. Зростання 

зобов’язань відбувається прямопропорційно зростанню власних коштів. Для цього 

Законом України «Про страхування» були встановлені вимоги до власного 

капіталу [2]. 

Стратегія управління ризиками також важлива складова, оскільки специфічність 

діяльності страхових компаній пов’язана з двома видами ризиків: з ризиками, які 

існують у будь-яких видів компаній (природні, політичні, соціальні, економічні, 

комерційні, фінансові та виробничі і т.д.) та специфічними страховими ризиками – 

ризиками за договорами страхування (майнові, відповідальності, співстрахування й 

т.д.) та ризикамиобслуговування договорів (неефективного перестрахування, 

андерайтингу, управління страховим портфелем й т.д.) [4, c. 121-125]. 

В умовах динамічного розвитку страхового ринку і несприятливих зовнішніх 

умов шанси на виживання компанії залежать від стратегії страховика. А врахування 

саме страхових ризиків є найбільш важливим, оскільки вони мають дуже високий 

вплив на конечний фінансовий результат та реалізацію фінансової стратегії 

діяльності. 

Отже, можна зазначити, що дотримання даних рекомендацій дасть можливість 

побудувати ефективну стратегію діяльності компанії в умовах нестабільного 

фінансового середовища. Дана стратегія дасть можливість вижити або збільшити 

фінансовий результат в залежності від поставлених цілей. Загалом стратегія 

страховика повинна бути направлена на отримання максимального рівня 

рентабельності з задоволенням потреб наявних страхувальників. Стратегія повинна 

дозволити державі приймати участь у діяльності компанії. Застосування стратегії 

повинно збільшити попит на продукцію та  прибуток, одночасно зі вдосконалення 

законодавчої бази, яка позитивно впливає на діяльність страховика. 
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Формування капіталу страхової компанії є процесом залучення фінансових 

ресурсів, управління їх рухом і трансформацією в конкретні форми капіталу, які 

здатні забезпечити фінансову стійкість страховика в будь-який момент часу в 
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сучасному середовищі. З урахуванням цього надзвичайно актуалізуються питання 

аналізу формування якісної фінансової основи діяльності страховиків. 

Капітал страхової компанії – це фінансові ресурси, що являють собою 

сукупність власних, залучених чи запозичених грошових коштів або активів у 

матеріальній чи нематеріальній формі, використовуються для забезпечення діяльності 

страхової компанії й отримання прибутку.  

Капітал страхової компанії дещо відмінний за своєю структурою від 

промислових підприємств і складається з таких елементів: статутний капітал, 

додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток. Капітал 

страховика як і для будь якого господарюючого суб’єкта є основою його діяльності, 

важливу роль в ньому відіграють залучені кошти у формі страхових премій [1]. 

Формування раціональної структури капіталу страховика для фінансування 

необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із 

найважливіших питань. Першочерговим завданням аналізу структури та динаміки 

фінансових ресурсів страховика є визначення джерел їх формування. 

Тому на прикладі страхової компанії СГ «ТАС»проаналізуємо динаміку 

складових, які формують її капітал протягом 2017-2019 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 – Динаміка складових капіталу СГ «ТАС» за 2017-2019 рр. 

Джерело 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Відхилення 2019/2017 

Абс., тис. 

грн. 
Відн., % 

Власний капітал 450208 450731 610930 160722  35,7  

Залучений капітал 449668 689800 1101263 651595  144,9 

Позиковий капітал 41914 65240 84246 42332  101,0 

Всього 941790 1205771 1796439 854649  90,7 

 

З табл. 1 видно, що загальна сума капіталу страхової компанії у 2019 р. зросла на 

90,7%. Так, власний капітал збільшився на 160722 тис. грн. (35,7%), залучений 

капітал на 651595 тис. грн. (144,9%), позичений капітал на  42332 тис. грн. (101%). 

Проаналізуємо частку джерел за видами капіталу страхової компанії СГ «ТАС» 

(рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка структури джерел формування капіталу СГ «ТАС» за 2017-

2019 рр. 
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Дані наведені на рис. 1 показують, що за аналізований період найбільшу питому 

вагу в структурі фінансових ресурсів має залучений капітал та складає у середньому 

55,4%. При цьому спостерігається поступове збільшення  залученого капіталу на 

4,1%у 2019 році.  

Власний капітал складає  у середньому 38,7%. Протягом досліджуваного періоду 

спостерігаємо різке зменшення його частки – на 10,4% у 2018 р. та на 0,4% у 2019 р. 

Найменшу частку становить позиковий капітал – у середньому 4,8%. Також слід 

відзначити неоднозначну динаміку – збільшення частки у 2018 р. порівняно з 2017 р. 

на 1%, та скорочення у 2019 р. порівняно з 2018 р. на 0,7%. Така питома вага 

структури капіталу характерна для діяльності страховика, оскільки однією зі 

специфічних умов його функціонування є створення страхових резервів, які є 

основним елементом формування залученого капіталу. 

Розглянувши основні елементи капіталу страхової компанії можемо зрозуміти 

особливість страхової діяльності та відповідно потребу у грамотному управлінні нею. 

Ці особливості стосуються співвідношення між власним та залученим капіталом, 

кількісних та якісних характеристик окремих елементів власного та залученого 

капіталу, складу і структури позиченого капіталу, складу і структури активів 

страховика, загалом. 

Отже, для забезпечення надійності виконання своїх зобов’язань страхова 

компанія повинна ефективно формувати та використовувати фінансові ресурси. 
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Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (далі ЄСВ) – консолідований страховий внесок в Україні, збір якого 

здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхування в 

обов'язковому порядку та на регулярній основі. 

Відповідно до останніх змін законодавства у зв’язку з запровадженням єдиного 

соціального внеску, на Пенсійний фонд України покладено обов’язок вести облік 

платників єдиного внеску, забезпечення збору та ведення обліку страхових коштів, 

подальший розподіл внесків до фондів соціального страхування, контроль за 

повнотою та своєчасністю їх сплати та ведення Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування [1]. 

Єдиний соціальний внесок було введено, починаючи з 2011 року, він замінив 

собою чотири раніше існуючих обов'язкових державних соціальних збори, що 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/zmist.htm
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стосувалися заробітної плати. Ставки ЄСВ диференціювалися в залежності від виду 

платника (табл.1) 

Таблиця 1 – Ставки  і платники ЄСВ 

Категорія платника Ставка 

1 2 

Підприємства,установи,організації, фізичні особи-підприємці, 

самозайняті особи, дипломатичні представництва тощо.(Основна 

ставка) 

22 % 

Підприємства, установи і організації та ФОП, де є працівники 

інваліди 
8,41 % 

Підприємств і організацій всеукраїнських громадських 

організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких 

кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної 

чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких 

інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці 

5,3-5,5% 

 

У січні та вересні 2020 року відбулися зміни у нарахуванні та сплаті ЄСВ у 

зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати, що встановлено Законом 

України № 294-IX«Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. та 

Законом України  № 822-IX «Про внесення змін до Закону України " Про Державний 

бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. У таблиці 2 наведено порівняльні 

показники за 2019-2020 рр. 

 

Таблиця 2 – Порівняльні показники по ЄСВ за 2019-2020 рр. 

Показник 2019 рік 
2020 рік до 

31.08.2020 
2020 рік з 01.09.2020 

1 2 3 4 

Мінімальна заробітна 

плата, грн 
4 173 4 723 5000 

Мінімальний страховий 

внесок, грн 
4 173*22%=918,06 

4723*22%=1 

039,06 
5000*22%-110,00 

Максимальна база для 

нарахування, грн. 
4 173*15=62 595  4723*15=70 485 5000*15=75 000 

Термін сплати 

Не пізніше 20-го 

числа кожного  

місяця 

Не пізніше 20-го 

числа кожного  

місяця 

Не пізніше 20-го 

числа кожного  

місяця 

 

Виходячи з даних таблиці, бачимо що терміни сплати та ставки податку не 

змінились, що не можна сказати про суму, яку тепер необхідно сплачувати щомісяця. 

Якщо у найманого робітника сума заробітної плати менша ніж мінімальна, 

роботодавцю треба буде дорахувати єдиний соціальний внесок до законодавчо 

встановленої мінімальної суми заробітної плати. Щодо максимальної бази 

нарахування ЄСВ, то у випадку місячного доходу, який перевищує максимальну суму 

єдиний соціальний внесок нараховуватися не буде. 

Терміни щодо сплати залишились незмінними. Сплата ЄСВ безпосередньо 

пов’язана з виплатою заробітної плати, але незважаючи на суми невиплаченої 

заробітної плати, внесок має бути перерахований  на рахунки Пенсійного фонду. 

Згідно Закону України №2464-VI«Про збір та облік єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  від 08.07.2010 року фізичні 

особи-підприємці (ФОП) мають сплачувати ЄСВ щоквартально не пізніше 20 числа 

наступного за кварталом місяця. 

У сучасних умовах сплатити ЄСВ можна навіть не виходячи з дому. Для цього 

достатньо володіти інформацією про суми нарахувань, які повинні бути включені до 

соціального внеску. Для розрахунку соціального внеску треба мати ноутбук чи 

комп’ютер, доступ до інтернет-ресурсів та вільний час. Після реєстрації на сайті 

підприємцям стане доступний не тільки онлайн-калькулятор, але і консультативна 

допомога спеціалістів [2]. 

Саме від правильного та своєчасного надходження страхового внеску залежить 

ефективність роботи системи соціального захисту населення. Від кількості 

сплаченого ЄСВ та якості контролю залежить здатність системи соціального 

страхування профінансувати відновлення й збереження працездатності робітників та 

гарантувати матеріальне забезпечення громадян, що втратили працездатність, а також 

виплату пенсій, що гарантуються державою. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НЕДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Ігнатова А.В. 

Науковий керівник  к.е.н.,доцент Шаповал Л.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні не є досконалою та 

має низку проблем. Це зумовлює необхідність дослідження розвитку НПФ у більш 

розвинених країн, особливо тих які мають хорошу динаміку діяльності фондів і 

позитивний досвід впровадження заходів для покращення їх існування та залучення 

більшої кількості людей. Звичайно, що при можливому перенесенні досвіду будь-якої 

держави на іншу принесе позитивний результат тільки, якщо враховувати всі 

особливості нашої країни. Менталітет, стан національної економіки, пріоритети в 

соціальній політиці – все це прямо впливає на хід розвитку недержавного пенсійного 

забезпечення. 

Зараз у багатьох країнах популярними стали пенсійні плани та заходи, які 

називаються  автоматичним зарахуванням до накопичувальної пенсійної системи та 

можливістю виходу з такої системи. Огляд та опис країн, які запровадили цю систему 

або планують впровадити, наведений у табл. 1. 

Зазвичай такі плани передбачають автоматичне зарахування людей до 

пенсійного плану або фонду та надають їм можливість добровільного виходу з плану 

або фонду через деякий час і на певних умовах та пропонують різні стимули 

(однаковий внесок з боку роботодавця та/або внески з боку держави). У цих країнах 

сплачувати пенсійні внески мають роботодавці або працівники,   або роботодавці та 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files%20/nppdaa/6.3/03.pdf
https://ukrainatoday.com.ua/rozmir-yesv-v-2020-roci-po-novomu/
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працівники разом. Рівень внесків коливається, і в більшості країн розмір обов’язкових 

внесків періодично збільшується до того рівня, який може забезпечити формування 

достатнього обсягу пенсійних активів напередодні виходу на пенсію. Пенсійні плани 

з автоматичним зарахуванням – це не нова концепція. Її реалізували на початку 90-х 

років декілька країн, зокрема Австралія та США [1, с.38]. 

Таблиця 1 – Огляд країн, які запровадили автоматичне зарахування до 

накопичувальної пенсійної системи [1, с.48-50] 

Країна 
Дата 

запровадження 
Огляд 

Австралія 1992 рік 

Коли тільки було запроваджено накопичувальну 

систему , всі   роботодавці повинні були перерахо-

вувати внески у розмірі як мінімум 3% річної зарплати 

своїх працівників на їхні пенсійні рахунки, у 2019 році 

цей внесок становить 9,5% їхнього заробітку.  

Працівник не зобов’язаний сплачувати внески, але 

добровільно може робити додаткові внески до системи 

в межах податкової пільги. 

Італія 2007 рік 

Зараховувались усі працівники, зайняті в приватному 

секторі, у першій половині 2007 року; потім усі нові 

працівники. Вихід можливий протягом 6 місяців. 

Внесок роботодавця до пенсійних фондів. становить 

6,91% валової зарплати.  

Нова 

Зеландія 
2007 рік 

Працівники віком від 18 до 64 років автоматично 

зараховуються до пенсійної схеми роботодавця з 

можливістю виходу протягом чотирьох тижнів. Участь 

не є обов’язковою, але якщо сплачують внески 

працівники, то роботодавці зобов’язані сплачувати 

внески в розмірі 3%. Працівник може вибрати розмір 

внеску: 3%, 4% або 8% зарплати до сплати податку. 

Туреччина 2017 рік 

Усіх працівників (крім приватних підприємців) віком 

до 45 років автоматично зараховують їхні роботодавці. 

Працівники зобов’язані сплачувати внески в розмірі як 

мінімум 3% своєї валової зарплати. Роботодавці не 

зобов’язані сплачувати додаткові внески на користь 

працівників. Учасники можуть повністю вийти у будь-

який час і штрафні санкції до них не застосовуються. 

Литва 

 

Січень 

2019 р. 

Автоматичне зарахування працівників віком до 40 

років, з правом виходу із системи один раз на три роки, 

поки особа не досягне 40 років. Особи старше 40 років 

можуть робити внески добровільно. Розмір внесків: 

працівники – 4% заробітку плюс 2% середньої зарплати 

від уряду (держбюджету). Надалі, якщо зростатимуть 

номінальні доходи, ставки внесків можуть відповідно 

змінитися на 3% (учасник) + 1,5% (бюджет). 

 

Поведінкова економіка та міжнародний досвід свідчать про те, що більшість 

учасників, автоматично зарахованих до пенсійних планів, вирішують не виходити з 

них та не зменшувати розмір своїх внесків, особливо коли такий самий  внесок 

додатково надходить на їхню користь з боку роботодавця. Ідея надання можливості 

виходу з пенсійного плану обґрунтовується тим, що не всі мають достатній дохід, 
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щоб заощаджувати на пенсію, і вихід з пенсійного плану допоможе їм уникнути 

додаткових боргів. А деякі люди просто не відчувають потреби в заощадженнях.  

Разом з автоматичним зарахуванням часто використовують також автоматичне 

підвищення («автоескалацію») розміру внесків (ставки внесків працівників 

автоматично підвищуються щороку, поки кожен працівник не досягне свого 

цільового рівня заощаджень), щоб допомогти працівникам досягти цілей пенсійного 

доходу[1, с.39]. 

Отже, Україна для довгострокової перспективи могла б спробувати 

запровадження системи автоматичного зарахування працюючих до накопичувальної 

пенсійної системи. Враховуючи недовіру громадян до фінансових установ та наданих 

ними послуг, таку систему потрібно вводити поступово та лояльно. В першу чергу 

зробити відсотки внесків не великими, щоб  люди не виходили одразу з системи, адже 

відчуватимуть, що віддають багато своїх кошів. Також термін можливості виходу з 

системи зробити мінімум півроку. Потрібно  значно покращити поточну нормативну 

базу фінансового сектору, таким чином населення буде відчувати себе захищеним та 

мати певні гарантії. 
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Основні засоби – це матеріальні активи, які бюджетна установа утримує для 

досягнення мети та/або задоволення своїх потреб шляхом: використання їх у 

виробництві чи діяльності; під час постачання товарів, виконання робіт чи надання 

послуг; здавання в оренду іншим особам (юридичним чи фізичним).  

Тобто основні засоби це активи, які установи використовують у процесі своєї 

діяльності для досягнення тієї чи іншої мети, завдання. Згідно Глави 10 статті 56 

пункту 2 Бюджетного кодексу України, бюджетні установи ведуть бухгалтерський 

облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі та інших нормативно-правових актів щодо ведення 

бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. 

Так, бюджетні установи обліковують основні засоби за Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС) 121 

«Основні засоби» [1] і оновленими методичними рекомендаціями з його 

застосування.  

Існує два критерії, за якими основні засоби можна виділити з поміж окремих 

матеріальних цінностей. Перший – це строк корисного використання.  Строк 

корисного використання основних засобів – ключовий критерій, за яким визначаємо, 

чи відносити до них матеріальні цінності. Так, до основних засобів належать ті 

матеріальні цінності, які плануємо використовувати більше одного року (3, 5, 7, 10, 

15, 20 або більше). Термін експлуатації різний і залежать від виду основного засобу. 

http://www.fst-ua.info/ua/
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Якщо за строком використання й вартістю матеріальні цінності можна віднести 

до основних засобів, але їх утримують для продажу в майбутньому, то це запаси.  

Більше того, не належать до основних засобів: невідтворювані природні ресурси, 

корисні копалини, довгострокові біологічні активи. 

Ще один критерій – вартісний. Відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» 

суб’єкти державного сектору зараховували до малоцінних необоротних матеріальних 

активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 

гривень, та строк використання яких перевищує один рік, а до основних засобів – 

предмети вартістю (без податку на додану вартість), що перевищували 6000 гривень. 

Але з 23.05.2020 р. Законом № 466 [2]  змінено норми п.п. 14.1.138 Податкового 

кодексу України (ПКУ). За новими правилами до основних засобів належать 

матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування 

ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 

автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, 

матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 гривень, невиробничих 

основних засобів і нематеріальних активів), які платник податку призначає для 

використання у своїй господарській діяльності, вартість яких 

перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких із 

дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо 

він довший за рік). Тобто критерій розмежування необоротних активів на основні 

засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) для цілей податкового 

обліку з 23.05.2020 р. збільшився.  

Але, враховуючи, що дія ПКУ не розповсюджується на бюджетні організації, ці 

зміни начебто не повинні були їх зачепити, але з іншого боку, бюджетні організації 

так само, як і інші, повинні дотримуватися законодавства з питань бухгалтерського 

обліку.   

Міністерство фінансів України своїм наказом від 20.07.2020 р.         №432 

[3] вніс зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 121 «Основні засоби». 

Змінами з груп основних засобів, які визначені п. 3 розділу II НП(С)БО в 

державному секторі 121 [1], виключено малоцінні необоротні матеріальні активи. А 

також норму про те, що суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних 

необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 

6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік (пп. 3.2.3). Тобто в 

НП(с)БОДС 121 взагалі тепер не має вартісного критерію для віднесення предмету до 

МНМА чи до основних засобів. Цей наказ набере чинності з 1 січня 2021 року. 

Зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів 

суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11, 

які б змінили вартісну межу для обліку МНМА і, відповідно, основних засобів з 6000 

грн до 20 000 грн поки що очікуються.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

Циган Р.М. Лижова Є.М. 

  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Глобалізація економіки з кожним роком провокує укрупнення підприємств 

шляхом злиття або поглинання. Задля отримання повної, неупередженої та 

достовірної інформації про результати діяльності таких об’єднань складається 

консолідована фінансова звітність.  

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» консолідованою фінансовою звітністю є фінансова звітність підприємства, 

яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної 

економічної одиниці[3]. Таким чином, відповідно до принципу повноти 

консолідованої фінансової звітності, звітність материнської та дочірніх компаній 

складається як звітність одного єдиного підприємства. Зважаючи на те, що сутністю 

консолідації не є складання однакових статей балансу, сам процес передбачає 

проведення спеціальних розрахунків – графіка консолідації (consolidation schedule). 

Значенням цього графіку є  сукупний звіт про прибутки та збитки та баланс компаній.  

З метою складання консолідованої фінансової звітності спочатку здійснюють 

регулювальні записи у трансформаційних таблицях. Регулювальні записи не 

відображаються у бухгалтерському обліку материнської компанії, асоційованих, 

дочірніх підприємств – учасників консолідованої холдингової групи. [1]. Основні 

етапи формування консолідованої фінансової звітності наведені на рис 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основні етапи формування консолідованої фінансової звітності 

узагальнено автором на основі [2] 

 

Етапи формування консолідованої фінансової звітності 

3. Розрахунок накопиченого капіталу 

1. Елімінування внутрішньогрупових операцій 

2. Розрахунок гудвілу 

4. Розрахунок прав меншості 

5. Формування звітів 
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Першим кроком є елімінування внутрішньогрупових операцій, що полягає у 

виключенні показників, які характеризують відносини одних елементів групи з іншим 

– внутрішньогрупові операції. Виключенню підлягають всі відносини (боргові, 

кредитні та ті, що стосуються нарахованих дивідендів) всередині групи, відповідно до 

принципу повноти консолідованої фінансової звітності, бо внутрішні операції 

підприємства не впливають на зовнішні. 

Згідно з МСФЗ 3 «» гудвіл – це актив, який втілює у собі майбутні економічні 

вигоди, що виникають від інших активів, придбаних в об’єднанні бізнесу, які 

неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати [4]. Його сутністю є 

оцінка додаткового економічного потенціалу компанії. Гудвіл розраховується при 

придбанні і розраховується як різниця між вартістю акцій, що відображена в 

індивідуальних фінансових звітах учасників консолідованої холдингової групи, та 

сумою чистих активів (статутного капіталу, резервів, нерозподіленого прибутку та 

інших показників власного капіталу) учасника, помноженою на частку контролю 

консолідованої холдингової групи в статутному капіталі учасника [2]. 

До накопиченого капіталу повністю включається капітал материнської компанії 

та накопичений прибуток, що був сформований після дати придбання, та в частині, 

що належить материнському підприємству. 

Частка меншості показується в пасиві консолідованого балансу та 

розраховується множенням вартості чистих активів дочірньої компанії на частку 

володіння акціонерів, які мають неконтрольний пакет акцій (міноритарні акціонери). 

При формуванні консолідованого звіту про прибутки і збитки, розраховується 

консолідований прибуток після оподаткування, а потім в окремому розділі звіту 

відображаються частки прибутку материнської компанії і міноритарних акціонерів.  

Отже, консолідована фінансова звітність має надаватиметься організованим та 

поетапним складанням показників материнської та дочірніх компаній, з урахуванням 

певних виключень: внутрішніх інвестицій, спільних капіталів, внутрішньогрупових 

операцій. 
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АУДИТ ЯКОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Освіта впродовж життя наразі є пріоритетом розвитку європейського простору 

освіти, оскільки відображає розуміння важливості безперервної освіти та постійного 

вдосконалення особистості. При цьому освіта впродовж життя відображає соціальну 

місію освіти та може реалізовуватись за допомогою як формальної, так і  
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неформальної та інформальної освіти [3]. А визнання кваліфікацій, здобутих в 

процесі неформальної освіти вважається важливою складовою забезпечення прогресу 

студентів у навчанні та стимулом до їх мобільності [2, с. 13].Одночасно, в умовах 

діджиталізації економіки неформальна освіта набуває популярності, оскільки здатна 

врахувати актуальні потреби ринку освітніх послуг, дозволяє забезпечити додаткові 

кваліфікації, необхідні працівникам для досягнення успіху на ринку праці, 

спонукаючи до оволодівання більш відповідними навичками, підвищуючи рівень 

зайнятості, продуктивності та економічного зростання в країні. Тому 

першочерговими є завдання не лише визнання результатів неформальної освіти, так і 

аудиту якості неформальної освіти. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 8), неформальна освіта 

визначена як«освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не 

передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, 

але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових 

освітніх кваліфікацій» [1]. Отже, неформальна освіта спрямована на надання знань, 

навичок та компетентностей, необхідних для певних професій, є, переважно, 

короткостроковою у формі курсів, майстер-класів, тренінгів тощо. Однак, головним 

поштовхом до розвитку неформальної освіти є мотивація споживачів освітніх послуг. 

Класифікація видів неформальної освіти наведена на рис 1. Важливо додати, що 

набуття неформальної освіти може відбуватись за допомогою платформ 

дистанційного навчання, участі у діяльності громадських організацій, шкільному та 

студентському самоврядуванні, а також шляхом відвідування курсів, тренінгів, 

майстер-класів, семінарів, вебінарів якуніверситетів третього віку та різноманітних 

спеціалізованих підприємств, так і індивідуальних тренерів та експертів. 

 

 
Рис. 1. Класифікація видів неформальної освіти 

 

Розвиток неформальної освіти має переваги для: 1) суспільства (сприяння 

розвитку громадянського суспільствата демократизації, посилення громадської 

активності та лідерства,створення умов для дозвілля громадян); 2) працедавців 
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за результатами 
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- особистісні та ділові якості 

за контентом освітніх 

програм  
- масова освіта, 

- кастомізована освіта 
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(можливість гнучко та швидко реагувати на зміни вимог ринку щодо кваліфікації 

працівників, задовольнятиочікуванняпрацівників щодо розвитку, зростання їх 

лояльності та особистісної зацікавленості); 3) споживачів освітніх послуг (додаткові 

можливостісамовдосконалення та розвитку; самостійний вибір часу, місця та 

тривалості навчання). Однак, на якість на якість неформальної освіти впливає низка 

факторів (рис. 2). Тому в процесі аудиту якості неформальної освіти також необхідно 

проаналізувати вплив зазначених факторів. 

 

 
Рис. 2. Чинники, що впливають на якість неформальної освіти 

 

Важливими є законодавче врегулювання процесів аудиту якості та визнання 

результатів неформальної освіти, посилення міжнародного співробітництва та обмін 

досвідом, співпраця закладів вищої освіти із громадськими організаціями, 

працедавцями та суб’єктами господарювання, що надають послуги з неформальної 

освіти. 
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 Вопросы организации системы местного налогообложения рассматриваются 

учеными и практиками во многих странах, поскольку местные налоги и сборы 

являются теми собственными финансовыми ресурсами, от которых в значительной 

степени зависит социально-экономическое  развитие  территориальных общин.   

  Исторически можно выделить два взаимно противоположных подхода к 

определению сущности местного налогообложения. При первом применяется 

принцип компенсации услуги, то есть уплату местных налогов следует рассматривать 

как плату за услуги, которые предоставляются органом местного самоуправления 

жителям территориальной общины. Согласно второму подходу, природа. 

Происхождения и функционирования общегосударственных и местных налогов 

не различается, они рассматриваются как обязательные платежи органам 

 государственного управления. 

 На наш взгляд, местные налоги нужно отделять от общегосударственных, 

поскольку они имеют определенные особенности: являются одним из источников 

собственных средств территориальных общин и поступают исключительно местные 

бюджеты,устанавливаются и взимаются на соответствующей территории, что может 

влиять на выбор гражданами приемлемой налоговой нагрузки. Эти и другие 

особенности следует учитывать при формировании и пересмотре фискальных 

полномочий органов местной власти  и управления, общие принципы формирования 

которых обоснованы в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы по 

вопросам местного самоуправления.  

Анализ зарубежного опыта развития систем местного налогообложения 

позволяет выделить три теоретические модели в зависимости от объемов фискальных 

полномочий органов местного самоуправления (МСУ) по установлению и взыскания 

местных налогов и сборов. Согласно первой, органы МСУ имеют право по своему 

усмотрению вводить налоги и сборы, перечень которых законодательно не 

определяется. Преимуществом такой модели является то, что органы МСУ могут 

гибко реагировать на социально-экономические изменения и лучше адаптировать 

источники доходов к расходам. На практике эта модель не используется, поскольку 

ей присущи недостатки: возможность налогообложения одних и тех же объектов; 

невозможность проведения единой экономической и финансовой политики. 

По второй модели органы МСУ могут вводить налоги и сборы в соответствии с 

перечнем, определенным центральной властью. Существуют такие варианты этой 

модели: во-первых, все вопросы по взысканию местных налогов и сборов полностью 

регламентируются законодательно; во-вторых, централизованно указываются база 

налогообложения и предельные ставки, все остальное определяется местными 

властями; в-третьих, законодательно закрепляется только перечень налогов и сборов, 
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а ставки, срок уплаты и т.д. определяются органами МСУ самостоятельно. Именно 

второй вид этой модели применяется в Украине. 

По третьей модели центральная власть определяет перечень местных налогов и 

сборов (обязательных), но местные органы власти имеют право вводить налоги и 

сборы, которых нет в перечне. 

Определить однозначно, какая из моделей эффективная, невозможно, поскольку 

это зависит от страны использования, уровня ее экономического развития, 

исторических традиций и национальных особенностей, административно-

территориального устройства и др.  

Часто в унитарных государствах органы МСУ имеют ограниченные права по 

установлению и администрированию местных налогов и сборов, в то время как в 

федеративних - основные вопросы МСУ относятся к компетенции субъектов 

федерации.  

Дискуссионным является положение о предоставлении местным органам власти 

права самостоятельно устанавливать ставки налогов без ограничения верхнего 

предела. С одной стороны, плательщику трудно ориентироваться в особенностях 

налогообложения разных территориальных общин и осуществлять налоговое 

планирование. С другой стороны, такая система может иметь определенные 

преимущества, Например, в США некоторые ставки местных налогов определены 

законодательством, другие устанавливаются муниципалитетами или штатами, в 

частности, например, ставки налогов на недвижимость. 

Важно, что при увеличении рисков дестабилизации экономической ситуации 

органы МСУ имеют возможность гибко корректировать элементы системы 

налогообложения. Таким образом местные налоги  и сборы используются как 

действенный инструмент регулирования финансовой базы органов МСУ. 

В целом считаем, что целесообразнее применение такой модели местного 

налогообложения, при которой местные органы власти и самоуправления наряду с 

законодательно установленными имеют право на свое усмотрение вводить местные 

налоги и сборы, но обязательно с учетом разрешения центральних органов и 

соблюдения процедуры их ввода и администрирования. 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Кравченко Х.В. 

Науковий керівник к.е.н., доцент Глухова В.І. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Житлово-комунальне господарство (далі – ЖКГ) – це найважливіший і 

пріоритетний сектор національної економіки будь-якої країни, який гарантує 

життєздатність населених пунктів та має значний вплив  на розвиток багатьох 

взаємовідносин у державі.  

Варто зазначити, що в Україні на даний момент галузь ЖКГ зазнає значних 

труднощів. Причинами такого становища є відсутність дієвих напрямів фінансової 

політики у сфері ЖКГ, недосконалість нормативно-законодавчої бази, прорахунки в 

управлінні фінансовими ресурсами, що обумовлюють необхідність розроблення 

пропозицій і заходів, спрямованих на вдосконалення наявного механізму його 

фінансування.  
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Головним джерелом фінансування ЖКГ є кошти державного і місцевих 

бюджетів. Проаналізуємо рівень підтримки даної галузі  в Україні з бюджетів усіх 

рівнів протягом 2010-2019 років (табл. 1, рис. 1). 

 

Таблиця 1 – Обсяги видатків бюджету на ЖКГ протягом 2010-2019 рр., тис.грн. 

Ро-

ки 

Видатки з держав-ного 

бюджету 

Видатки з місцевих 

бюджетів 

Видатки з бюджету,  

всього 

план факт план факт план факт 

% 

викон

ання 

2010 1021928 844406,8 7760120,5 4586852,1 8782048,0 5431258,9 61,85 

2014 149926,5 111534,9 21478096,6 17696979,2 21628023,1 17808514,1 82,34 

2015 493024,1 21493,2 17586877,2 15678936,5 18079901,3 15700429,7 86,84 

2016 38729,0 12513,0 20478994,6 17535011,5 20517723,6 17547524,5 85,52 

2017 38800,0 16948,1 30799083,6 27170519,9 30837883,6 27187468,0 88,16 

2018 414782,8 296929,6 32610081,9 30048548,8 33024864,6 30345478,4 91,89 

2019 161878,0 107969,6 36988070,2 34382009,4 37149948,2 34489979,0 92,84 

Джерело: складено за даними [1] 

 

Згідно з даними, представленими у табл. 1, видно, що впродовж аналізованого 

періоду державна підтримка ЖКГ в Україні характеризується недофінансуванням. 

Тобто динаміка рівня бюджетного фінансування видатків показує, що розбіжність 

між фактичними та плановими показниками мала місце як по видатках державного 

бюджету, так і по видатках місцевих.   

 
Рис. 1 – Виконання  плану видатків державного та місцевих бюджетів на 

ЖКГпротягом 2010-2019 років (розраховано за даними [1]) 

 

Аналіз виконання плану видатків на ЖКГ свідчить, що протягом досліджуваного 

періоду кожного року фактичні видатки суттєво відстають від запланованих. Слід 

зазначити, що фінансування видатків державного бюджету мало найвищі показники 

невідповідності реальних та планових видатків, особливо у 2015 та 2016 роках, що 

пов’язано з кризовими явищами.Розглянемо в табл. 2 динаміку структури всіх 

фактичних видатків на ЖКГ за 2010-2019 рр., профінансованих з державного та 

місцевого бюджетів.  
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Таблиця 2 – Структура всіх фактичних видатків бюджету на ЖКГ, % 

Роки 
Видатки з державного 

бюджету 

Видатки з місцевих 

бюджетів 

Видатки з бюджету, 

всього 

2010 15,55 84,45 100,00 

2014 0,63 99,37 100,00 

2015 0,14 99,86 100,00 

2016 0,07 99,93 100,00 

2017 0,06 99,94 100,00 

2018 0,98 99,02 100,00 

2019 0,31 99,69 100,00 

Джерело: розраховано за даними [1] 

 

Як свідчить аналіз (табл. 2), основна частка видатків на утримання ЖКГ 

здійснюється з місцевих бюджетів. Частка видатків державного бюджету за 

функціональною ознакою на ЖКГ, починаючи з 2010 року, як по абсолютній 

величині, так і по відносній, значно зменшилась (на 15,24 %). 

Отже,житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей 

національної економіки, що забезпечує життєдіяльність населених пунктів. Для 

ефективного функціонування ЖКГ важливе значення має обсяг видатків бюджету. На 

нашу думку, очевидно, що сучасний рівень розвитку ЖКГ не задовольняє потреб 

переважної більшості населення. Тому внаслідок недостатнього рівня бюджетного 

фінансування ЖКГ України створюється загроза фінансово-економічній безпеці 

галузі.  

Таким чином, для належного функціонування житлово-комунального сектору та 

покращення сучасного стану галузі в Україні доцільним є забезпечення достатнього 

бюджетного фінансування ЖКГ, а такожвдосконалення законодавчих актів, які 

регулюють дане питання.  Державна політика з питань реформування ЖКГ повинна 

базуватися на таких основних принципах, як здійснення ефективного розподілу 

бюджетних видатків, удосконалення системи управління житлово-комунальним 

господарством та здійснення заходів щодо підвищення ефективностійого 

функціонування. 
Список використаних джерел 

1. Офіційний веб-сайт Державної служби Казначейства. URL: https://www. 

treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

Печериця В.Г.  

Науковий керівник к.е.н., доцент Шаповал Л.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Ефективність інвестиційних процесів залежить від можливості використання 

змішаних варіантів фінансування, що обумовлюється наявністю збалансованої 

фінансово-кредитної системи з включенням у неї лізингу як однієї зі складових. 

Незважаючи на позитивні тенденції, темпи зростання лізингового ринку в 

Україні не відповідають потребам промисловості й економіки в цілому. Потреба в 

лізингу для оновлення основних засобів підприємств України значно перевищує 

реальний обсяг ринку лізингу, а співвідношення річного обсягу лізингових угод та 
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ВВП в Україні майже в 20 разів менше, ніж у країнах, що демонструють швидкі 

темпи зростання.  

Крім того, середній термін дії договорів більшості лізингових компаній складає 

від двох до п’яти років, а вартість договорів, термін дії яких більше 5 або дорівнює 10 

рокам у 2019 р. порівняно з 2018 р., зменшилась на 35,4% що свідчить про те, що 

використання лізингових операцій при заміні основних засобів підприємств 

залишається короткостроковим інструментом. 

За оцінками експертів, близько 60% основних засобів потребують оновлення, а 

необхідний обсяг інвестицій в основні засоби оцінюється в 455 млрд грн. Наведені 

дані (табл. 1) є результатом дослідження ринку лізингу в Україні за 2017-2019 роки 

[1-4]. Станом на 31.12.2019 у Державному реєстрі фінансових установ налічувалось 

986 фінансових компаній. Крім того, 157 юридичних осіб – суб’єктів господарювання, 

які не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-

правовими актами можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

(лізингодавців). Станом на 31.12.2019 право на надання послуг фінансового лізингу 

на підставі ліцензії мали 113 юридичних осіб – лізингодавців та 439 фінансових 

компаній. 

Таблиця 1 – Динаміка основних показників діяльності фінансових компаній та 

юридичних осіб (лізингодавців) [2] 

Показники 
Станом на 

31.12.2017 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

31.12.2019 

Темпи 

приросту 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Фінансові компанії 

Кількість зареєстрованих 

фінансових компаній 
818 940 986 14,9 4,9 

Активи фінансових компаній 107533,9 125322,3 162197,0 16,5 29,4 

Власний капітал, млн.грн 26260,1 23863,6 26739,2 -9,1 12,1 

Обсяг наданих фінансових послуг 

фінансовими компаніями за 

звітний період, млн.грн 

90594,4 120014,5 148124,2 32,5 23,4 

Юридичні особи (лізингодавці) 

Кількість зареєстрованих установ 183 167 157 -8,7 -6,0 

Кількість установ, які мають діючу 

ліцензію на право надання послуг 

з фінансового лізингу, станом на 

кінець періоду, од. 

94 116 113 23,4 -2,6 

Вартість діючих договорів 

фінансового лізингу, (млн.грн) 
22417,9 24920,9 27645,6 11,2 10,9 

Кількість діючих договорів 

фінансового лізингу, од. 
13939 14472 16830 3,8 16,3 

Вартість договорів фінансового 

лізингу, укладених за звітний 

період (млн.грн) 
12814,2 21519,3 24647,8 67,9 14,5 

Кількість договорів фінансового 

лізингу, укладених за звітний 

період, од. 

7699 8739 12363 13,5 41,5 

 

Отже, аналіз особливостей та тенденцій розвитку лізингового ринку в Україні 

показує, що вирішення проблеми гострої нестачі інвестицій українська економіка 

може забезпечити шляхом використання потенціалу ринку фінансових послуг у 
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цілому та безпосередньо лізингу. 

З метою забезпечення подальшого розвитку, ринок лізингу потребує 

реформування та вдосконалення, зокрема через оновлення моделі регулювання. З 1 

липня 2020 року Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд за 

діяльністю, у тому числі з надання небанківським фінансовими установами послуг 

лізингу. Головною метою Національного банку є розвиток ринку фінансового лізингу 

на засадах прозорості та дотримання прав і інтересів клієнтів через упровадження 

ризик-орієнтованого підходу в регулюванні та нагляді. 

Для створення сприятливих умов для розвитку лізингу необхідно врегулювати та 

розширити джерела фінансування лізингових компаній, додатково дозволивши 

залучати кошти в афілійованих осіб та кошти на умовах субординованого боргу, в 

тому числі від фізичних та юридичних осіб, які є кваліфікованими інвесторами, та 

шляхом емісії боргових цінних паперів. Податковим стимулом може стати 

запровадження прискореної амортизації для активу, який передано у фінансовий 

лізинг. Крім податкових стимулів для лізингоотримувачів та лізингових компаній, 

необхідна урядова підтримка, зокрема програми підтримки фінансування. Світова 

практика підтверджує дієвість таких механізмів для розвитку окремих галузей 

економіки та ринку фінансового лізингу. 

Отже, внесення таких корективів в законодавчо-нормативну сферу регулювання 

лізингових відносин в Україні можуть закласти реальні можливості для того, щоб 

лізинг став важливим компонентом поліпшення інвестиційного клімату в Україні та 

оновлення виробничих потужностей підприємств. 
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/FK/FK_IV%20kv_2018.pdf. (дата звернення 12.10.2020). 

4. Основні показники діяльності фінансових компаній та лізингодавців. URL: 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-

ta-lombardiv-Ukrainy.html. (дата звернення 02.10.2020). 

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Ткаченко І.В., Галактіонов В.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Жодне сучасне підприємство будь-якої організаційно-правової форми не може 

здійснювати свою діяльність без запасів. Відповідно, питання організації чіткого та 

своєчасного відображення в обліку їх надходження (створення), вибуття (продаж, 

списання у виробництво) та залишку на складі має об’єктивну необхідність в 

діяльності кожного підприємства. 

Питанням обліку запасів багато уваги у своїх працях приділяли відомі вітчизняні 

учені – Бутинець Ф.Ф., Кужельний М.В., Сопко В.В., Ткаченко Н.М. Зокрема, Бондар 

http://www.dfp.gov.ua/
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv%0b/FK/FK_IV_kv_2019.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv%0b/FK/FK_IV_kv_2019.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv%0b/FK/FK_IV%20kv_2018.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv%0b/FK/FK_IV%20kv_2018.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/pokaznyki_fk_Ikv_2018.xls
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html
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І.Ю., Чаюн І.Ю. розглядають запаси, як матеріальні ресурси, необхідні для 

забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального 

виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в 

інших місцях з метою їх наступного використання. П(С)БО 9 «Запаси» визначає 

запаси як активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 

продажу продукту виробництва, а також утримуються для споживання під час 

виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, управління 

підприємством. 

Відображення операцій щодо обліку надходження запасів залежить від того, як у 

господарському договорі між сторонами прописано порядок передачі всіх ризиків та 

вигід від постачальника покупцеві. Можливі наступні варіанти. 

По-перше – передача запасів на складі постачальника без зобовʼязань доставки. 

В такій ситуації зобовʼязання постачальника будуть виконані з моменту передачі 

товару перевізнику. При цьому постачальнику на дату передачі запасів перевізнику 

для доставки будуть оформлені звичайні товаросупровідні документи (видаткова 

накладна, ТТН). При складанні ТТН в розділі «Навантажувально-розвантажувальні 

операції» необхідно вказати час прибуття автотранспорту для навантаження, а також 

тривалість навантажувально-розвантажувальних операцій, в т.ч. простою, протягом 

всього часу їх здійснення. 

У зв’язку з тим, що всі ризики та вигоди, пов’язані з переходом права власності 

на запаси, будуть отримані раніше, ніж запаси надійдуть на склад покупця, 

оприбуткування необхідно відображати в обліку двома етапами: 1. Відображення 

надходження товарів «в дорозі» з використанням рахунку 288 «Товари в дорозі» 

наступною кореспонденцією: Дт 288 Кт 631. Надходження запасів на склад (згідно 

відмітки на ТТН стосовно даті надходження запасів) – Дт 281 Кт 288. На дату 

фактичного надходження запасів на склад складається прибутковий ордер ф. № М-4. 

2. При передачі запасів на складі покупця право власності у покупця виникає 

одночасно з передачею йому всіх ризиків та вигід, тобто на дату доставки запасів на 

його склад. Тоді запаси до моменту переходу до покупця права ризиків продовжують 

перебувати на балансі постачальника. Тому покупець відобразить їх оприбуткування 

на свій склад кореспонденцією рахунків Дт 281 Кт 631. 

При оформленні відвантаження постачальник також складає видаткову накладну 

та ТТН. Однак, вважаємо за доцільне, складати додатковий первинний документ, 

який підтвердить право власності – акт приймання-передачі запасів або інший, 

узгоджений сторонами документ.  

 

АКТИВІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

Циган Р.М., Похитон І.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В зарубіжних країнах екологічне страхування є найважливішим механізмом 

залучення інвестицій для реалізації заходів з охорони навколишнього середовища. 

Екологічне страхування показало свою високу ефективність в таких країнах як США, 

Англія, Франція, Італія, Голландія, Швеція та ін.  

В даний час завдяки позитивному ставленню Уряду України до використання 
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економічних механізмів у забезпеченні екологічної безпеки з’явилася реальна 

можливість розширення ринку екологічного страхування і реальна можливість 

створення цілісної системи екологічного страхування на території України.Таким 

чином, страхування екологічних ризиків і надання фінансових гарантій на випадок 

нанесення шкоди навколишньому природному середовищу набувають величезного 

значення в зв’язку з необхідністю забезпечення екологічної безпеки, попередженняі 

ліквідації наслідків негативного впливу на довкілля й залучення недержавних 

ресурсів в сферу природокористування і охорони природи. 

Ряд законодавчих актів федерального рівня передбачає страхування 

відповідальності на випадок нанесення шкоди природному середовищу під час 

здійснення певних видів господарської діяльності. Однак в них лише декларується 

обов’язковість страхового захисту. В результаті подібне страхування або не 

здійснюється зовсім, або здійснюється без урахування тарифної політики, 

розробленої адекватно збиткам. Тому для підвищення відповідальності 

господарюючих суб’єктів у сфері забезпечення екологічної безпеки і формування 

єдиних підходів до відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, 

необхідно прийняття  закону про обов’язкове екологічне страхування, який стане 

основою єдиної системи попередження, ліквідації шкоди і відновлення природного 

середовища. 

Метою введення механізму обов’язкового страхування відповідальності за 

шкоду навколишньому середовищу, заподіяну суб’єктом господарської та іншої 

діяльності, є захист інтересів таких суб’єктів у зв’язку з їх зобов’язаннями з 

відшкодування шкоди природному середовищу, життю і здоров’ю громадян, 

заподіяної негативним впливом господарської та іншої діяльності на навколишнє 

середовище, а також створення умов для попередження виникнення його забруднення 

та ліквідації його наслідків, за допомогою використання механізму страхового 

захисту (рис. 1). 

 
Рис. 1 Процес формування взаємовідносини сторін при обов’язковому 

екологічному страхуванні 
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У договорі страхування повинні бути обов’язково застережені страхові сума, 

тариф, премія. Однією з основних функцій екологічного страхування є 

попереджувальна. Резерв попереджувальних заходів в перспективі може стати 

значущим джерелом коштів для здійснення заходів природоохоронного 

призначення.Таким чином, страхові компанії при впровадженні обов’язкового 

екологічного страхування будуть мати достатній об’ємом коштів, які, зокрема, 

можуть бути використані як інвестиційні ресурси для реалізації природоохоронних 

проектів [1]. 

Отже, існуючі в даний час ставки сплати за забруднення навколишнього 

природного середовища досить малі, вони не дозволяють ні запобігти, ні 

компенсувати екологічний збиток. Отже, якщо не вжити заходів зі стимулювання 

підприємств-забруднювачів охороняти навколишнє середовище, ринкові відносини 

будуть продовжувати руйнувати природне середовище. Тому необхідне проведення 

комплексної екологічної політики з підвищенням ставок плати та штрафів за 

забруднення навколишнього природного середовища. Природо-користувач, 

оплачуючи наднормативні викиди (скиди), буде змушений або скорочувати обсяги 

виробництва для їх зниження або вводити в експлуатацію очисні споруди. Крім цього 

вирішується важливе завдання – створення додаткового джерела фінансування 

заходів в галузі охорони навколишнього середовища. 
Список використаних джерел 
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2. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів : Постанова 
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Рекомендація про порядок складання статистичного звіту за формою 1 – екологічні витрати 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУІ ОПОДАТКУВАННЯ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ 

Беззуб А.В. 

Науковий керівник к.е.н., доц. Яценко Н.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток інформаційних технологій та поширення мережі Інтернет сприяє 

активному розвитку такої форми дистанційної торгівлі, як інтернет-торгівля, що 

обумовлює необхідність дослідження ведення обліку операцій в сфері інтернет-

торгівлі.  

Питанням особливостей обліку та оподаткування в інтернет-торгівлі присвячені 

праці таких науковців як Бутинця Ф.Ф., Плекач В.Л., Нападовської Л.В., Фоміна О.В. 

та інших. 

Дистанційна торгівля — це форма продажу товарів поза торговельними або 

офісними приміщеннями, за якої вибір товару і його замовлення не збігаються за 

часом з безпосередньою передачею обраного товару споживачам. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ekolog.org/
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 Торгівля через інтернет-магазин відноситься до роздрібної торгівлі. Продавцем 

є організація або індивідуальний підприємець, які реалізують товари за договором 

купівлі-продажу. Для реалізації товарів необхідний сайт, який може бути 

підготовлений штатними співробітниками магазина або сторонніми фахівцями. 

Правові основи торговельних операцій через мережу Інтернет визначає прийнятий у 

2015 році Закон України «Про електронну комерцію» [1]. 

В бухгалтерському обіку витрати на створення веб-сайту відносять  на витрати 

підприємства, або визнають його як нематеріальний актив. Витрати на придбання або 

створення сайту спочатку відображається на субрахунку 154 «Придбання (створення) 

нематеріальних активів», а потім після нарахування всіх витрат, пов’язаних з цим 

сайтом, у звітньому періоді вводиться в експлуатацію списанням із кредиту цього 

субрахунку в дебет субрахунку 125 «Авторське та суміжні з ними права».  

Бухгалтерський облік фінансового результату від дистанційної торгівлі 

представлено на рисунку 1. 

 
Рис. 1 Бухгалтерський облік фінансового результату від дистанційної торгівлі 

 

Отримання замовлення 

Оплата замовлення в інтернет-магазині 

Готівкова (в офісі продавця або 

під час доставки розрахуватия з 

кур’єром) 

Дт 301  Кт 702 

Безготівкова (можливо здійснити через  

перерахування коштів на поточний 

рахунок продавця) 

Дт 311  Кт 702 

 

Виконання замовлення 

Передача товару кур’єру: Дт 2822  Кт 281 

Нарахування доходу від реалізації: Дт 301/311/331/337  Кт 702 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ: Дт 702Кт 641 

Списано собівартість реалізованого товару: Дт 902  Кт 2822 

Визначення фінансового результату 

Списано на фінансові результати собівартість, витрати та дохід від реалізації: Дт 

791  Кт 902;  Дт 791  Кт 93; Дт 702  Кт 791 

 

Прибуток: Дт 791  Кт 441 

Збиток: Дт 442  Кт 791 
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Нарахування амортизації на сайт протягом періоду корисного використання на 

рахунок витрат, але не більше 20 років. До інших витрат відносять і витрати на 

хостинг (утримання сайту). 

Учасниками Інтернет-торгівлі, як і будь-якого іншого виду торговельних 

відносин, є продавець і покупець, між якими неможливі взаємовідносини без 

укладення договору. 

Якщо підприємство використовує послуги сторонньої кур’єрської служби, то 

кур’єр, який отримує кошти за товар вносить її на банківський рахунок підприємства. 

При цьому, з кур’єрською службою має бути укладений договір, в якому 

передбачається передача матеріальної відповідальності та надання звіту про 

виконання замовлення. 

Порядок бухгалтерського обліку інтернет-магазину залежить від обраної 

системи оподаткування. При знаходженні на спрощеній системі оподаткування 

можна вести бухоблік в спрощеному варіанті. Але застосовувати спрощену систему 

оподаткування можуть тільки інтернет-магазини, що дотримуються встановлених 

Податковим кодексом України обмежень по виручці, балансової вартості і 

чисельності працівників. А також ті магазини, чиї покупці не вимагають рахунки-

фактури за об'єктом придбання товарів. 

Таким чином, продаж через Інтернет-магазин скорочує витрати на утримання 

торгових приміщень, обладнання, оплату праці штатних продавців та інше. З цих 

позицій є можливість встановлювати прийнятні ціни на продукцію, що продається. 

Проте в Україні ще недостатньо розвинена науково-практична база ведення 

електронної торгівлі, що дещо гальмує процеси її просування. Основні заходи 

вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах використання «Інтернет-торгівлі» – 

відображення основних елементів в обліковій політиці організацій, вдосконалення 

комерційних витрат і відображення їх в бюджеті, розвиток внутрішнього контролю 

якості, організація електронного документообігу, дотримання умов формування 

ефективної системи планування та бюджетування. 
Список використаних джерел 

1. Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/675-19  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗОБОВʼЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 
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Для забезпечення господарської діяльності кожне підприємство, організація, 

фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти підприємницької діяльності вступають в 

господарські відносини зі своїми контрагентами (покупцями, постачальниками та 

іншими юридичними та фізичними особами). Відповідно, такі господарські відносини 

тягнуть за собою виникнення зобовʼязань між сторонами.  

Питання обліку зобовʼязань потребують ретельного аналізу та контролю, бо 

прямо впливають на ліквідність, платоспроможність і фінансову стійкість 

підприємства. 

Як юридична категорія, зобовʼязання – це господарські відносини, що 

регулюються правом. В силу існування цих відносин одна сторона уповноважена 
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вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання 

робіт, надання послуг, а інша сторона зобов’язана виконувати вимоги щодо предмету 

зобовʼязання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду – сплату коштів, 

зустрічні послуги [1]. 

Як облікова категорія, зобовʼязання – це джерело формування фінансових 

ресурсів для фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності 

підприємства. Погашення заборгованості по зобов’язанням передбачається передачею 

певних активів, відповідно, зобов’язання – це вимоги кредиторів відносно активів 

підприємства. 

 Для нормального розвитку економічних відносин у сучасних умовах 

господарювання велике значення має своєчасне погашення зобовʼязань, бо їх 

наявність значно зменшує економічні вигоди підприємства та його власний капітал.  

У цілому облік поточних зобов’язань – це складна система рахунків, 

документації та звітності, яка в сукупності відображає стан та динаміку поточних 

зобов’язань суб’єкта господарювання. Тому підприємство повинне постійно 

контролювати правильність ведення обліку поточних зобов’язань. Для поліпшення 

обліку поточних зобов’язань необхідно вжити таких заходів: ‒ виключити доходи 

майбутніх періодів зі складу поточних зобов’язань та відобразити їх у складі власного 

капіталу з метою забезпечення достовірності даних, віднесених на баланс 

підприємства; ‒ виключити забезпечення зі складу поточних зобов’язань та 

відобразити їх у складі власного капіталу, що приведе до точнішого відображення 

інформації про поточні зобов’язання; ‒ запровадити використання сучасних 

інформаційних систем, що сприяє полегшенню роботи бухгалтерії, зменшенню 

кількості помилок та прискоренню процесу відслідковування зобов’язань. Для 

оптимального прийняття управлінських рішень на підприємстві можна сформувати 

робочі баланси, в яких доходи майбутніх періодів та поточні забезпечення 

відображатимуться у складі власного капіталу. Це приведе до отримання більш 

об’єктивної інформації про стан та динаміку поточних зобов’язань, а, отже, до 

раціоналізації діяльності управлінських служб підприємства та прийняття 

оптимальних управлінських рішень. 
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Сучасний стан розвитку України характеризується досить непростою ситуацією 

у всіх сферах суспільного життя. За час трансформаційного періоду в кризовому стані 

опинились майже всі складові фінансової системи держави. Це зумовило необхідність 

розроблення Концепції фінансової безпеки України – комплексної системи поглядів 

на ключові інтереси у фінансовій сфері, принципи і заходи їх реалізації та захисту від 

внутрішніх та зовнішніх загроз.  

Більшість українських та закордонних вчених визначають поняття фінансової 

безпеки як стан або ситуацію, при цьому виокремлюючи її на макрорівні (Загородній 
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А. Г., Вільям А. Ален, Жоффрей Вуд, А. Сухоруков) і мікрорівні. Горячева К. С. на 

рівні окремого підприємства визначає її як фінансовий стан, який характеризується 

збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, 

котрі використовуються підприємством, стійкістю до загроз, здатністю фінансовою 

системою підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії 

і завдань достатніми обсягами своїх ресурсів, забезпечувати ефективний і сталий 

розвиток цієї фінансової системи [1]. 

З точки зору А. О. Єпіфанова фінансова безпека суб’єктів підприємництва є 

важливою складовою фінансової безпеки держави і являє собою здатність 

підприємства здійснювати свою господарську, в тому числі й фінансову діяльність 

ефективно і стабільно протягом тривалого часу шляхом використання сукупності 

взаємопов’язаних діагностичних інструментальних та контрольних заходів 

фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів, 

забезпечити належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків внутрішнього та 

зовнішнього середовищ [2]. 

І. А. Бланк у [3] пропонує наступні сформовані істотні характеристики поняття 

«фінансова безпека підприємства»: фінансова безпека підприємства є основним 

елементом системи його економічної безпеки; фінансова безпека є системою 

кількісних і якісних параметрів фінансового стану підприємства, що в комплексі 

відображає рівень його фінансової захищеності; фінансова безпека підприємства є 

системою, що забезпечує стабільність важливих фінансових пропорцій розвитку 

підприємства, які формують захищеність його фінансових інтересів. 

На нашу думку, фінансова безпека – це характеристика суб’єкта, показник 

(ознака) його здатності виконувати свої функції господарювання.  

Гукова А.В. визначає фінансову безпеку як такий стан підприємства, що 

дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, платоспроможність і 

ліквідність підприємства в довгостроковому періоді; задовольняє потреби 

підприємства у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення; 

забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства; здатна протистояти 

існуючим і виникаючим небезпекам; забезпечує достатню гнучкість при прийнятті 

фінансових рішень; захищає фінансові інтереси власників підприємства [4]. 

Аналіз робіт науковців показав, що для визначення терміну «фінансова безпека 

підприємства» найчастіше використовують поняття «стан», «система» (підсистема, 

складова), «ситуація» (сукупність умов). 

На думку авторів, фінансова безпека характеризує фінансовий стан суб’єкту 

господарювання, а не є його станом, тому у визначенні доцільніше використовувати 

термін «ситуація». 

У зв’язку з багатоаспектністю змісту фінансової безпеки, її комплексним 

характером і неоднозначною природою, забезпечення фінансової безпеки 

проводиться, виходячи з принципів безперервності, плановості, достатності, 

осяжності, адекватності, терміновості та незалежності. Результатом процесу 

забезпечення фінансової безпеки є господарювання суб’єкта на фінансовому ринку в 

межах чинного нормативно-правового поля, оптимальний розподіл його ресурсів. 

Отже, результати дослідження дають підстави стверджувати, що фінансова 

безпека – це ситуація, яка склалася в результаті функціонування підприємства, 

характеристика його спроможності як учасника фінансового ринку використовувати 

шляхи і можливості реалізації власних фінансових інтересів, місії і завдань наявними 
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обсягами своїх ресурсів в конкурентному середовищі під впливом зовнішніх і 

внутрішніх факторів. 

В умовах виконання вимог політики фінансової безпеки необхідно об’єктивно 

оцінювати реальне фінансове положення підприємства, його стійкості до швидко 

змінних умов функціонування, ефективності досягнення результатів діяльності, їх 

відповідності багатоплановій стратегії розвитку як учасника фінансового ринку.  

Отже, існує постійна необхідність визначення фінансового стану суб’єкта 

господарювання, своєчасного виявлення причин відхилення його показників від 

нормативних або запланованих значень та повернення до стабільного фінансового 

стану. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У 

ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Данилко В.К., Бала В.В., Яковенко Я.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У сучасних умовах спостерігається нарощення екологічних інвестицій 

підприємств гірничодобувної галузі у вигляді збільшення капіталовкладень у 

природоохоронні заходи. Це пояснюється тим, що результати такого інвестування 

збалансовують усі аспекти діяльності підприємств, а саме: екологічні – зниження 

антропогенного тиску на навколишнє середовище та підвищення рівня 

ресурсоефективності; соціальні та економічні – покращення умов життя людей та 

забезпечення процесів економічного відтворення. 

Імплементація засад стійкого розвитку особливо важлива для підприємств, 

характер розвитку яких визначається, в тому числі, їх специфічними та стратегічними 

активами [2]. В національному господарстві України через значний експортний 

потенціал важливе значення відіграє гірничодобувна промисловість. Близько 48% 

промислового потенціалу країни задіяно у сфері видобутку корисних копалин. 

Гірничодобувні підприємства належать до числа найбільших платників податків, їх 

частка у доходах державного бюджету перевищує 5% [3].  

Оскільки гірничодобувних підприємств в Україні небагато і цепереважно 

корпоративні структури, то стійкість їх розвитку напряму залежить від галузевих 

тенденцій. Нижче (у табл. 1) наведено обсяги інвестицій: приблизно чверть 

капітальних інвестицій припадає на гірничодобувну галузь, а максимальна питома 

вага припала на 2018 рік. Загалом рівень інвестування галузі залишається низьким. 

Зростання капітальних інвестицій у гірничодобувну промисловість, яке 

спостерігалося протягом 2017-2019 років відбувалося одночасно зі збільшенням 

інвестицій у середньо- низькотехнологічні виробництва (переважно легку і 

деревообробну промисловість). Хоча стабілізація цін на продукцію гірничодобувних 

підприємств зупинила тенденцію хвилеподібного скорочення прибутковості 

українських гірничо-збагачувальних комбінатів, швидке зростання галузі невдовзі 

матиме мультиплікаційний ефект для суміжних галузей економіки. 

Підприємствами гірничо-металургійного комплексу виділяються інвестиції [5] 

на екологічні цілі. Відомі загальні обсяги капітальних інвестицій за окремими 

підприємствами (табл. 2). Враховуючи специфічні особливості цього сектору 

економіки, основною метою екологічного інвестування є відвернена шкода для 

навколишнього середовища, заходи з модернізації, реконструкції та ремонту з метою 

економії ресурсів і оптимізації витрат. 
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Таблиця 1 – Обсяги інвестування у гірничодобувній галузі України за 2009-2019 рр. 
Рік Капітальні інвестиції Прямі іноземні інвестиції 

млн. 

грн 

у % до 

загальних 

інвестицій у 

промисловості 

Динаміка 

змін, % 

млн. 

дол. 

США 

у % до загальних 

інвестицій у 

промисловості 

Динаміка 

змін, % 

2009 13914.0 24.13 - 2565.6 15.57 - 

2010 15261.1 27.55 +9,68 5710.7 30.55 +122,56 

2011 22097.7 28.07 +44,80 4595.7 26.56 -19.52 

2012 22293.5 24.34 +0.89 4510.8 25.02 -1.85 

2013 21624.8 22.16 -3.00 5004.4 28.30 +10.94 

2014 20010.6 23.20 -7.46 3126.2 25.17 -37.53 

2015 18466.3 21.07 -7.72 1868.7 18.89 -40.22 

2016 22545.6 19.15 +22.09 1521.3 15.74 -18.59 

2017 34436.0 25.23 +52.74 1760.4 16.47 +15.72 

2018 52848.1 29.41 +53.47 1747.4 16.40 -0.74 

січень-

вересень 

2019* 

47046.4 31.49 -10.98 - - - 

Джерело: складено авторами на основі [1] 

 

Таблиця 2 – Напрями капітальних інвестицій найбільших гірничодобувних 

підприємств України за 2019 рік 
Група підприємств Напрями та обсяги інвестування 

«Метінвест» (Інгулецький, 

Центральний Північний та 

Південний ГЗК) 

Інвестиції у реконструкцію – понад 110 млн. дол. 

США, модернізацію допоміжної інфраструктури – 

80 млн. дол. США 

«Арселор Мітал» (АМ Кривий Ріг) Інвестиції у модернізацію – понад 60 млн. дол. 

США; реконструкцію – понад 178 млн. дол. США 

«Ferrexpo AG» (Полтавський ГЗК) Інвестиції у автоматизацію – понад 46 млн. дол. 

США; розробку та розвідку родовищ – 11 млн. 

дол. США; фільтрацію – 22 млн. дол. США 

Джерело: узагальнено на основі даних [1] 

 

Водночас потрібно зазначити, що для підтримки потужностей у працездатному 

стані гірничодобувні підприємства витрачають близько 70% від щорічних 

інвестиційних програм [4]. Сприятлива економічна ситуація на ринках 

гірничодобувної продукції у 2017-2018 рр. сприяла зростанню рівня інвестуванні у 

енергоефективність та інші екологічні заходи. 

Таким чином, роль гірничодобувної галузі у розвитку національної 

промисловості не лише залишається важливою, а й зростає, надаючи їй у сучасних 

умовах фактично стратегічної значимості. Відповідно,одним із пріоритетним завдань 

розвитку гірничодобувних підприємств залишається раціоналізація 

природокористування та трансформація природоохоронної діяльності. 
Список використаних джерел: 

1.Державна служба статистики України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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С. 23-25. 

3. Терещенко М.О. Гірнича промисловість / М.О. Терещенко // Енциклопедія сучасної 

України : у 30 т. / ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К. : Національна академія наук України, 

Наукове товариство імені Шевченка, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України 

НАН України, 2003–2014. 

4. Харазішвілі Ю. М., Ляшенко В. І. Проблеми оцінки та інтегральні індекси сталого 

розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки. Економіка України. 2017. 

№2 (663). С. 3-23. 

5. Маслак О.І. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості країни / О. І. Маслак, В. 

А. Таловер // Економічний форум. - 2016. - № 3. - С. 51-59. 

 

ІННОВАЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОСТІ:УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

Збиранник О.М.,  Мацак Н.І. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Агропромисловий комплекс країни являє собою сукупність взаємозв’язаних 

галузей і підгалузей промисловості, що здійснюють свою діяльність на основі 

міжгалузевих зв’язків. Незважаючи на наявність державної підтримки аграрних 

товаровиробників, ефективність сільськогосподарського виробництва залишається 

невисокою, що потребує зміщення пріоритетів державного регулювання на користь 

створення самодостатнього конкурентоспроможного інноваційного АПК України. 

Питання економічного розвитку АПК в сучасних умовах потребують 

вдосконалення підходів до формування сучасної стратегії економічного розвитку 

агропромислового виробництва. 

Потреба створення умов для пріоритетного розвитку агропромислового 

комплексу та підсилення соціальної орієнтованості аграрної політики зумовлена 

винятковою важливістю галузі в національній економіці України, у житті людини і 

суспільства, а також незамінністю продукції, що виробляється в сільському 

господарстві і потребою відродження селянства як носія національної культури і 

моралі, як господаря на землі.  

Необхідність переходу до інноваційного типу розвитку українськогоаграрного 

сектора очевидна не тільки через видиме відставання вітчизняноговиробництва 

аграрного сектора від зарубіжних конкурентів, а йчереззростаючий розрив між 

українськими товаровиробниками за техніко-технологічним і економічним 

показникам. 

Постає питання про розробку методології ефективного управління 

сільськогосподарською діяльністю в Україні. В управлінському аспекті методологія – 

це вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності. Таким 

чином, поняття «методологія ефективного управління» можна визначити як вчення 

про управління та способи формування раціональної структури організаційно-

економічного устрою національної економіки в цілому та окремих його секторах, а 

також про оптимальні методи і форми регулювання економічних взаємовідносин між 

господарюючими суб'єктами економіки в процесі виробничо- господарської 

діяльності [1]. 
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Враховуючи все вище сказане, аграрний сектор має потужний потенціал для 

впровадження інновацій, але цей процес потребує чіткого контролю, тобто 

вироблення методології управління. Таким чином, ми маємо три складові, що 

нерозривно пов`язані між собою (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Взаємозв'язок між АПК, інноваціями та їх управлінням 

 

Стосовно сучасного етапу розвитку аграрного сектору України можна 

стверджувати, що методологія управління в агрокомплексі − це сукупність підходів, 

моделей, принципів управління аграрним сектором національної економіки, а також 

методик оцінки як ефективності функціонування економіки,так і прийнятих 

управлінських рішень. В умовах переходу до інноваційного розвитку основні 

елементи методології ефективного управління аграрним сектором національної 

економіки вимагають специфічного дослідження та уточнення[2]. 

Головна проблема сучасного етапу управління аграрним сектором в умовах 

переходу до інноваційного типу розвитку – вкрай низький рівень використання 

наявного потенціалу виробництва аграрногосектору та сільських територій. Причому 

продуктами не стільки інтенсивного, скільки екстенсивного, екологічно чистого 

аграрного сектора, попит на які насвітових ринках підвищується. 

Оскільки управління являє собою динамічний процес і управляти необхідно 

перекладом агроекономіки з одного стану в інший, методологія формування системи 

управління повинна включати теорії еволюційної економіки, серед яких перевагу слід 

віддати, на нашу думку, синергетиці (адаптивному управлінні). 

Існують три загальні властивості, які в сукупності характеризують процес 

адаптації: 

1. Робочі характеристики всієї системи знаходяться під постійним контролем в 

процесі управління. 

2. Спостережувальна поведінка виражена у вигляді деякого показника якості 

або числової характеристики, які оцінюються кількісно. 

3. Якщо показник якості змінився, то для того, щоб він досяг знову 

оптимального значення, змінюються параметри механізму управління, що призводить 

до зміни параметрів всієї системи[3]. 

У кожному конкретному випадку модель адаптивного управління буде 

підбиратися індивідуально з урахуванням специфіки об'єкта, рівня і завдань та 

управління. 

Отже, сучасна методологія управління повинна забезпечити виконання 

головного завдання сучасного етапу функціонування аграрного сектора економіки 

України – формування системи управління, здатної призвести сучасне багатоукладне 
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і, переважно, малоефективний аграрний сектор до інноваційного типу розвитку, до 

стану динамічного розвитку інноваційної агроекономіки, раціонального використання 

біокліматичних, земельних, трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 
Список літератури 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Воробйова Л.Д. Таловер В.А., Іщенко С.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Машинобудівні підприємства є складними виробничо-економічними системами, 

які відчувають постійний дефіцит ресурсів, а також функціонують у режимі 

конкуренції, що загострюється. Там має місце нестача фінансово-інвестиційних 

коштів, скорочується притік іноземних інвестицій, знижується фінансовий потенціал. 

Такий стан одночасно є передумовою і результатом неякісного управління 

економічним потенціалом. 

Серед основних причин, які впливають на неякісне управління економічним 

потенціалом [1,2,3] слід виділити недоступність та високу ціну кредитних та 

інвестиційних ресурсів, технологічну відсталість виробництв та технічну застарілість 

товарів і послуг, відсутність досвіду управління збутовими системами та діяльністю 

на цільових ринках. Існуючі проблеми щодо управління економічним потенціалом 

машинобудівних підприємств зображені на рис. 1. 

Таким чином, адекватною реакцією щодо управління економічним потенціалом 

є запровадження антикризового фінансового менеджменту. У процесі організації 

ефективного управління економічним потенціалом слід враховувати характерні 

особливості управління фінансами підприємств [2] в нинішніх умовах: 

функціонування повноцінної системи ризик-менеджменту, що уможливлює регулярне 

відстеження та прогнозування зовнішніх і внутрішніх ризиків фінансово-

господарської діяльності; використання емпірично-статистичних методів 

прогнозування та аналізу фінансово-господарської інформації; наявність дієвої 

системи фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту;  впровадження 

інтегрованої системи оперативного бюджетування та стратегічного планування;  

орієнтація управлінського процесу на створення доданої вартості за рахунок 

інтенсифікації впровадження інновацій; відкритість та симетричний розподіл 

фінансово-економічної інформації. 
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Рис. 1 Особливості управління економічним потенціалом   
Список використаних джерел 

1. Маслак О.І., Безручко О.О. Управління економічним потенціалом підприємства на 
різних стадіях його життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 201-
211. 

2. Маслак О.І. Особливості оцінювання фінансового потенціалу промислового 
підприємства / О.І. Маслак // Вісник Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012. – Вип. 6 / 2012 (77). – С. 124-130. 

3. Экономическая оценка инновационного потенциала: монография / А.П.Косенко, 
Д.Коциски, О.И.Маслак, П.Г.Перерва, Д.Сакай // Мишкольц-Харьков: Издательство 
Мишкольцкого университета, 2009. – 166с. 

 

О
со

б
л

и
в

о
ст

і 
г
о

сп
о

д
а

р
ю

в
а

н
н

я
 м

а
ш

и
н

о
б

у
д

ів
н

и
х

 п
ід

п
р

и
єм

ст
в

 

особливості структури та 

розміщення галузі  

 

страте

гічний чинник  

розвитку 

економічного 

потенціалу -  

інноваційна 

діяльність 

 проблеми розвитку 

економічного потенціалу в галузі 

багатогалузева структура, 

що зумовлює специфіку 

розміщення підгалузей: споживчий 

і(або) сировинний, і(або) трудовий, 

і(або) науковий, і (або) 

транспортний чинники розміщення 

нерозвинутість правового 

забезпечення та інноваційної 

інфраструктури, недостатня фінансова 

активність в галузі, високі ризики та 

незацікавленість інвесторів, значні 

операційні витрати, застарілі виробничі 

фонди, проблеми фінансування, 

недостатність власного капіталу та ін. 
«вільне розміщення» галузі 

від природних умов 

 

виробничо-господарська 

діяльність 

особливості формування та 

управління економічним потенціалом  

висока капіталомісткість 

виробництва та розвитку 

Н
а

сл
ід

к
и

  
  

  
  

  
  
  

 

 г
л

о
б
а

л
із

а
ц

ії
 

залежність економічного 

потенціалу  від: розміру, форми 

власності підприємства, наявності 

трудового та інтелектуального 

потенціалу, інфляційних процесів, 

купівельної спроможності клієнтів, 

наявності оборотних засобів, тощо; 

висока ресурсомісткість 

виробництва для переважної 

більшості підгалузей (матеріало-, 

енерго-, трудомісткість) 

переважна орієнтація у 

визначенні перспектив розвитку на 

продуктові інновації. 

широкий розвиток процесів 

спеціалізації та кооперування 

значне моральне і фізичне 

зношення основних засобів та 

повільне їх відтворення 

 

шляхи вирішення проблем 

формування та управління  

економічним потенціалом 

підприємств  

низька експортна орієнтація 

галузі 

 

жорст

ка конкуренція 

в галузі 

мікрорівень: 

орієнтація на ресурсозберігаючі 

технології, залучення інвесторів до 

інноваційних проектів,  пошук та вихід 

на нові ринки збуту (переорієнтація на 

внутрішній ринок),  постійне оновлення 

техніки і технологій тощо. 

нездатність виробничих 

потужностей швидко 

переорієнтовуватись на випуск 

нової продукції 

 

надли

шок 

виробничих 

потужностей  

макрорівень: 

удосконалення нормативно-

правової бази регулювання діяльності 

вітчизняних підприємств, 

активізація державної 

підтримки розвитку, та ін. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Пирогов Д.Л., Данилко В.К., Погорілець С.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Лозовик Д.Б. 

Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської 

ради 

 

Україна оголосила пріоритетним курсом на майбутнє – інноваційний розвиток 

національної економіки. Інноваційний розвиток є одним з основних чинників 

економічного зростання підприємств та країни в цілому. Інноваційний розвиток 

підвищує конкурентоспроможність національних виробників на світовому ринку та, 

як наслідок, експортний потенціал держави. Розвиток підприємства на засадах 

інноваційної діяльності є запорукою його успішного функціонування.    

Для підвищення ефективності інноваційного розвитку промислового 

підприємства можна запропонувати наступні заходи:  збільшення чисельності 

науково-дослідного персоналу, в тому числі конструкторів;регулярно підвищувати 

кваліфікацію з персоналу, який займвється науково-дослідою роботою, зокрема 

організовувати тренінги, семінари, стажування, в тому числі закордонні, відвідувати 

спеціалізовані виставки та ярмарки з метою отримання нового досвіду та 

впровадження його в діяльність підприємства;активізувати співробітництво з 

науково-дослідними установами з метою скорочення часу від виникнення ідеї до 

виробництва зразків інноваційної продукції, та до впроваджень наукових розробок в 

виробничий процес;розробити план фіннсування інноваційної діяльності, визначити 

стратегічно важливі напрямки інноваційної діяльності та забезпечити їх 

першочергове фінансування;формувати асортимент продукції підприємства 

відповідно до умов та потреб ринку, в тому числі перспективних ринків збуту 

продукції підприємства [1, 2]. 

Механізм забезпечення ефективності інноваційного розвитку підприємства 

повинен базуватись на створенні інноваційного потенціалу, який в свою чергу, 

повинен бути перетворений на інноваційний капітал[3]. 

 Реалізація мезханізму забезпечення ефективності інноваційного розвитку 

повиненна включати наступні стадії:  аналіз та оцінка існуючого рівня інноваційного 

розвитку; визначення пріоритетів інноваційного розвитку підприємства та 

розроблення концепції інноваційного розвитку. Концепція інноваційного розвитку 

повинна бути частиною загальної концепції розвитку підприємств; визначення 

напрямів інноваційного розвитку, його мети та завдан; розробка програми 

інноваційного розвитку; розробка стратгії інноваційного розвитку підприємства; 

обгрунтування методів управління інноваційним розвитком; ресурсне забезпечення 

інноваційного розвитку, в тому числі визначення джерел його фінансування, кадрове, 

інформаційне та технічне забезпечення); обгрунтування системи показників оцінки 

рівня інноваційного розвитку та оцінки ефективності інноваційного розвитку 

підприємства; оцінка рівня інноваційного розвитку та ефективності інноваційного 

розвитку підприємства [1, 2].  

Метою управління інноваційним розвитком промислового підприємства 

повинно бути забезпечення економічного зростання,  та підвищення економічної 

ефективності діяльності підприємства шляхом системного та непереривного 
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управління інноваційною діяльністю та повномасштабного використання 

інноваційного потенціалу підприємства.     

Досягнення цілей інноваційного розвитку повинно базуватись на механізмі 

управління інноваційним розвитком, що передбачає регулярний моніторинг рівня 

інноваційного розвитку підприємства, визначення концепцій та пріоритетів його 

інноваційного розвитку [4,5].       

Управління інноваційним розвитком підприємства повинно будуватись на основі 

цільових програм інноваційного розвитку, тобто на основі системи заходів метою 

яких є досягнення цілей інноваційного розвитку. 

Для вітчизняних промислових підприємств доцільно порекомендувати наступні 

шляхи підвищення ефективності інноваційного розвитку:нарощування інноваційного 

потенціалу шляхом впровадження нових бізнес-ідей та інноваційних розробок; 

активізація використання результатів науково-технічного прогресу; забезпечення 

стимулювання інноваційного розвитку та його підтримки шляхом фінансової 

мотивації персоналу, задіяного у науково-дослідних та конструкторських роботах; 

активізація впровадження товарних інновацій, підвищення ефективності 

маркетингової діяльності; збільшення ресурсного потенціалу, модернізація 

матеріально-технічної бази для активізації інноваційної діяльності та, як наслідок, 

інноваційного розвитку. 
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СТАРТАП ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Скрипнюк К.О. Одінцов М.М., Адлер К.С.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Новітні умови господарювання характеризуються зростанням рівня конкуренції 

на ринку. Для отрманяння конкурентних переваг підприємці впроваджують інновації 

[5]. Чинником інноваційного розвитку як окремих підприємств, так і національної 

економіки в цілому є активізація стратрап-руху. Стартап це нещодавно створена 

компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не 

вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими 

ресурсами[2].  

Велика кількість відомих у світі підприємств на початковому етапі мали форму 

стартапів, але завдяки комплексу сприятливих умов вони показали як «нова ідея» 

http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/10_gorbach.htm
http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2011_7.pdf
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може бути реалізована впродовж короткого проміжку часу. Стартап складається з 

таких компонентних складових як: 

1. Ідея – головний ресурс для створення стартапу. Успішність ідеї залежить від 

її затребуваності та проблем, які вона може допомогти вирішити споживачу.  

2. Команда – важлива складова стартапу. Вона складається з однодумців, які 

доповнюють один одного та сприяють реалізації ідеї.  

3. Фінансування. Кошти на розвиток стартапу часто дають інвестори, але через 

те, що велика кількість стартапів не виправдовують очікуваний результат, необхідно 

переконати потенційних інвесторів в успішності ідеї [4].  

Особливістю стартапів є їх масштабність та можливість реалізації впродовж 

короткого проміжку часу. Розвиток ідеї передбачає створення нових 

конкурентоспроможних товарів та послуг, завдяки інноваційним підходам, та їх 

реалізація на ринку. Якщо продукт сприймається цільовою аудиторією, то 

запроваджується комплекс маркетингових заходів, які сприяють просуванню товару 

на ринку [3]. Складність стартапів полягає у тому, що спрогнозувати успіх проекту 

досить складно, тому інвестори підходять з обережністю до їх реалізації.  

Вивчення зарубіжного досвіду показує, що беззаперечним лідером у створенні 

успішних стартапів є США. Інфраструктура, зацікавленість з боку підприємств та 

фінансові можливості сприяють реалізації ідей.  

Серед стартапів, що реалізуються в Україні, більшість відносяться до 

інформаційно-комп’ютерних технологій. Вони є затребуваними в Україні та для їх 

реалізації потрібні мінімальні ресурси.До основних проблем належить відсутність 

підтримки розвитку стартапів з боку держави та відсутність попиту. Причинами 

відсутності попиту є: нестача фінансових ресурсів, відсутність ринкового потенціалу 

та інформації про проект [1].  

В Україні зареєстровано фонд розвитку інновацій, який сприяє розвитку 

стартапів. Він надає безповоротну фінансову допомогу стартапам на початкових 

стадіях розвитку. 

В умовах сучасного соціально-економічного середовища, формування 

стартапів є основним завданням розвитку підприємницької діяльності. Основними 

проблемами розвитку стартапів в Україні є: відсутність підтримки з боку держави, 

економічна нестабільність та відсутність діючих механізмів підтримки інноваційних 

проектів. Вирішення цих проблем та створення умов для розвитку підприємницької 

діяльності [5], допоможе зменшити еміграцію освіченого та підприємницько-

налаштованого населення та створить умови для виходу вітчизняних товарів і послуг 

на світовий ринок.  
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Інноваційна сучасність потребує системних змін у вищій освіті, підвищення 

якості, створення сприятливих умов для реалізації обдарованих студентів, 

покращення іміджу університетів. Одним з етапів цих змін є дотримання академічної 

доброчесності. 

Основними шляхами реалізації принципів академічної доброчесності є: 

- всебічна поінформованість. В цьому аспекті завдання викладача полягає у 

розробці чіткої, зрозумілої системи перевірки та оцінювання якості знань; доступом 

до навчально-методичних матеріалів, змістом робочої програми, формами поточного 

контролю, які покликані систематизувати роботу студента; забезпечити зворотній 

зв'язок «здобувач-викладач» з метою отримання об’єктивної оцінки ОК, зауважень та 

пропозицій щодо організації освітнього процесу; ознайомити здобувачів з 

процедурою та шляхами вирішення конфліктних ситуацій; 

- запровадження системи, спрямованої на створення позитивного іміджу вищої 

освіти, моделювання процесу отримання знань як шляху до самореалізації, 

саморозвитку, успішного майбутнього та професійного зростання, тощо; 

- формування суспільної думки, що базується на впровадженні у свідомість 

студентської спільноти ідеї, реальних, оригінальних наукових студій, несприйняття 

підміни процесу отримання знань «полюванням за балами»; 

- удосконалення нормативно-правової бази, в основі якої закріплена 

відповідальність за відхилення або порушення норм академічної доброчесності, таких 

як корупція, шахрайство, плагіат. Академічна спільнота зобов’язана в кожному 

закладі освіти розробити відповідні документи, що покликані закріпити норми 

академічної доброчесності та запровадити нульову толерантність для відхилень від 

них. 

Кроки, що дозволять студентам уникнути звинувачень в академічній 

недоброчесності: 

- термінологічна обізнаність – чітко усвідомити сутність понять та категорій, що 

функціонують у сфері академічної доброчесності, коли поряд з усталеними 

поняттями виникають нові, наприклад, «салямі-публікації» (деагрегація), коли 

велике, об’ємне дослідження поділяється на маленькі частини, під час цього процесу 
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посилання на першоджерела відсутні; «компресований плагіат», трансформація 

великого тексту у малий без посилання на оригінал; 

- зацікавленість в отримані нових знань, небайдужість до наукових студій та 

подальшої професійної діяльності; 

- «закоханість» у тему дослідження, яка є запорукою успіху; 

- зважений вибір теми та реальна оцінка власних можливостей як дослідника; 

- відповідальне ставлення до вихідних даних, початкового аналізу 

фактологічного матеріалу; 

- всебічний аналіз актуальності та новизни наукової проблеми; 

- багатовекторна наукова комунікація, яка покликана охопити якомога більшої 

кількості однодумців, професіоналів-практиків, консультантів; 

- належна мовна підготовка як засіб до наукових комунікацій та презентації 

розробок; 

- креативність у забезпеченні підтримки проєкту адміністрацією ЗВО, 

керівництвом інститутів/деканатів, кафедр та пошуку джерел фінансування власних 

розробок; 

- об’єктивний аналіз рецензій та відгуків на результати досліджень; 

- системний підхід до наукових студій, самоорганізація, самообмеження, 

шанобливе ставлення до попередників. 

Дотримання цих нескладних правил допоможе уникнути порушень норм 

академічної доброчесності та стане запорукою подальшого зростання молодого 

науковця та конкурентоспроможності ЗВО.  

 
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

УКРАЇНИ 

Гришко Н.Є. Сорока А.,  Зайцев С., Нємикіна К. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  

 

У сучасних умовах українські промислові підприємства відчувають проблему 

гострої економічної кризи економіки України. Структурні диспропорції та негативні 

зрушення в економіці, вплив деструктивних чинників зовнішнього середовища, 

нестабільність системи партнерства та реструктуризація підприємств спонукає до 

розгляду та використанню методів антикризового управління. 

Створення ефективного менеджменту для підприємства, що знаходиться у 

кризовому стані, стає одним із головних чинників забезпечення подальшої його 

ефективної та прибуткової діяльності. Все це обумовлює підвищення уваги 

дослідників до проблем та особливостей реалізації методів антикризового управління 

в умовах сьогодення на підприємствах України, зокрема І. А. Бланка, В. О. 

Василенка, О.В. Мороз [1], В. П. Мартиненка, І. І. Нагорної [2], О. О. Терещенка, 

С. Я. Салиги, А. М. Ткаченка та ін. 

Аналіз даних Держкомстату України за 2017-2019 рр. свідчить, що кожне 

четверте українське промислове підприємство мало збиткову діяльність у вказаний 

період (рис. 1). Статистичні дані рис. 1. вказують на невирішені проблеми економіки 

України у попередні роки. Так, до головних чинників, що призводять до збиткової 

діяльності підприємств, можна віднести низьку продуктивність та інвестиційну 

діяльність підприємств, а також нераціональне використання ресурсів та капіталу між 
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секторами та підприємствами. На початку 2020 р. додався ще один вагомий зовнішній 

чинник негативної дії, а саме пандемія COVID-19. Тотальний карантин на всій 

території України у березні - квітні 2020 р., що змусив зупинити роботу майже усіх 

підприємств, має вагомі наслідки. 

Це явище мало значний негативний фінансовий вплив, що відобразилося на 

динаміці рентабельності підприємств за період, що також включає січень – червень 

2020 р. (рис. 2). 

 

Фінансові результати 

підприємств за 2017-2019 рр.

73.30%

26.70%

Підприємства, що отримали
прибуток
Підприємства, що отримали збиток

Фінансові результати 

промислових підприємств за 

2017-2019 рр.

71.80%

28.20%

Підприємства, що отримали
прибуток
Підприємства, що отримали збиток

 
Рис. 1 Середні дані фінансових результатів українських підприємств, зокрема 

промислових підприємств за 2017-2019 рр. 

Джерело: розраховано авторами за даними [3] 
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Рис. 2 Динаміка рентабельності підприємств України за 2017–січень-червень 

2020 рр. 

Джерело: розраховано авторами за даними [3] 

 

Чинниками, що стають причинами кризового стану українських підприємств, 

можуть бути системою зовнішніх факторів, що впливають одразу на велику кількість 

підприємств негативно, та внутрішніх факторів, тобто індивідуальних для кожного 

підприємства [5]. Пандемія COVID-19 стала таким чинником, що поглиблює 

економічну кризу, тому перед керівництвом кожного підприємства постає актуальне 

завдання розробки та реалізації управлінських рішень, які з мінімальним ризиком за 

мінімуму додаткових засобів і за мінімальних негативних наслідків дають змогу 

досягнути очікуваного результату. 
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Таким чином, пропонується базова модель етапів антикризового управління 

підприємством (рис. 3), що в подальшому може бути адаптована під кожне окреме 

промислове підприємство з урахуванням усіх особливостей його діяльності. 

 

 
Рис. 3 Базова модель етапів антикризового управління підприємством 

Джерело: сформовано авторами на основі [1, 2, 4, 5] 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 
АВІАТРАНСПОРТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ПАНДЕМІЇ 

Дружинина В.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Луценко Г.П. 

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС 

Бицюк В.В. 

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС 

 

Вирішення питання про вплив пандемії COVID-19 на функціонування авіаційної 

транспортної системи необхідно розпочати із визначення сфери застосування та 

діяльності цього сектору. Ланцюги поставок та значення повітряного транспорту 

дуже складне та велике. Поруч із авіакомпаніями, серед найважливіших груп та 

організацій, що створюються в цьому секторі, слід згадати аеропорти, агентів послуг з 

обробки, постачальників навігаційних послуг, виробників літаків, компанії з 

технічного обслуговування літаків (MRO), лізингові компанії, завданням яких є 

сприяння перевізникам здійснювати свої функціональні зобов’язання, а також 

виконувати постачальні послуги. Згідно з прогнозом IATA (міжнародна асоціація 

повітряного транспорту), за підсумком 2020 року пасажиропотік українських 

аеропортів може скоротитися на 55% в порівнянні з 2019 роком. Близько 69% флоту, 

зареєстрованого в нашій країні, не літає – це, трохи вище, ніж в середньому по світу. 

Однак за цими цифрами криються інші, більш похмурі. В Україні в 2020 році 

показники втрат авіакомпаній складуть близько 1,3 млрд дол. і більше 80 тис. 

робочих місць, якщо говорити про авіацію і суміжні сфери діяльності. Загалом це 

близько 1 млрд дол. від ВВП країни зі знаком мінус[1].  

Вплив авіаційного сектору на інші соціально-економічні сектори стає очевидним 

у багатьох сферах експлуатації. Цей сектор виграє безпосередньо у послуг лізингових 

та консалтингових компаній, будівництвa, ІТ-сектор та інші. Систему його 

функціонування можна порівняти з роллю банківського сектору в економічному 

житті. Нестабільне функціонування може привести до будь-якого дисбалансу у цій 

галузі, що може призвести до серйозного впливу на діяльність світового ринку. В 

даний час немає сумнівів, що підтримкa з боку національних урядів відсутня, Саме це 

може привезти до масових банкрутств авіаперевізників, що потягне за собою 

негативні наслідки для всього сектору та інших суміжних секторів. Також, можна 

очікувати негативні наслідки для економіки, що широко розуміється, через соціально-

економічні механізми, які в той період стимулюються різними внутрішніми та 

зовнішніми процесами. Рішення у формі відсутності державної підтримки 

перевізників – це не той варіант, який повинен вплинути на економічний стан 

авіатранспорту. Найбільше аналізується реалізація ринкового сценарію, звичайно, до 

тих пір, поки можна буде проводити реструктуризацію боргів, накопичених за час 

простоїв, а потім у період значно зменшених потоків перевезених пасажирів та 

вантажів. Це зменшило б перенесення до бюджетів держави, а отже, і на суспільство, 

тягарів внаслідок збурень, що впливають на авіаційний сектор. Додатковим 

аргументом для обмеження широкомасштабних операцій є велика невизначеність і 

труднощі, які полягають в оцінці шляху відновлення оперативної діяльності, зокрема, 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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масштаб діяльності після пандемії або в перехідному періоді (відновлення після 

пандемії). Є багато факторів, які будуть стримувати попит на авіаперевезення 

тривалий час або будуть тримати його на набагато нижчому рівні, ніж раніше. 

Загалом, без кредитів чи державної допомоги авіалініям і авіабудівним 

компаніям буде важко подолати кризу, яка спричинена пандемією. Під загрозою 

зникнення можуть опинитися невеликі перевізники, які ще не встигли закріпитися на 

ринку або обслуговують лише сезонні літні рейси. Значно менше криза торкнеться 

компаній, які мають державну підтримку, або великих авіакомпаній, що мають 

можливість залучити значні додаткові кошти.  

В даний час деякі країни (включаючи країни-члени ЄС) оголосили про 

підтримку авіаційного сектору, в т.ч. вибрані організації, переважно авіакомпанії. 

Частина підтримки, яку отримують авіакомпанії надається за направленими 

інструментами для більш широкої групи бенефіціарів (це стосується фінансування 

частини витрат на оплату праці з державних бюджетів). В Європі індивідуальній 

авіакомпанії повідомляють державний попит підтримки, а наступні уряди 

оголошують, в якому розмірі це буде надано. Міжнародна асоціація повітряного 

транспорту (ІАТА) наприкінці березня передбачала, що фінансові втрати авіаліній 

становитимуть понад 250 млрд доларів, а в середині квітня організація погіршила 

прогноз втрат до $314 мільярдів, тобто падіння обороту коштів на 55 % порівняно з 

2019 роком. Під загрозою скорочення може опинитися велика кількість працівників. 

Відновлення колишнього авіатрафіку в Україні може зайняти півтора-два роки. 

Українська авіація інерційна. Тому, приблизно цей час піде на повернення того 

трафіку пасажирів, який був раніше. Рятувати кожне підприємство – українського 

бюджету не вистачить, тому для їх підтримки потрібні спеціальні програми 

забезпечення, дослідження яких буде базою наступних наукових робіт. 
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Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню проблем 

соціальної відповідальності організацій, питання розвитку практик соціальної 

відповідальності в сфері ресторанного господарства поки залишаються 

маловивченими, хоча актуальність їх безсумнівна. Підприємства ресторанного 

господарства, розвиваючи соціально відповідальну політику, вибудовують позитивну 

установку в суспільстві до споживання якісних продуктів, а також залучають до 

трудової діяльності кваліфікований персонал для задоволення потреб споживача 

послуг [1, c. 66]. 

Соціальна відповідальність ресторанного бізнесу за спостереженнями 

рестораторів і експертів знаходиться на етапі становлення. Даний процес для суб'єктів 

ресторанного бізнесу не є широко поширеним, що обумовлено специфічними рисами 

їх функціонування (розмірами, обсягами діяльності та ін). Зусилля вітчизняних 

суб'єктів ресторанного бізнесу сконцентровані в основному на проведенні 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://cfts.org.ua/articles/syadut_vse_kak_koronavirus_vliyaet_na_aviatsiyu_evropy_i_ukrainy_1644
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відповідальної політики щодо персоналу, споживачів, у взаєминах з партнерами. 

Однак сучасні реалії вимагають посилити екологічну відповідальність і 

відповідальність перед суспільством в цілому. Реалізація зазначених напрямів 

можлива за допомогою розробки інноваційних проектів по екологізації виробництва 

(перехід на еколого-орієнтовані технології, зниження ресурсо- і енергоємності 

продукції), щодо бережного ставлення до природних ресурсів (безвідходне 

виробництво і раціональне використання ресурсів) при відповідному стимулюванні 

бізнесу з боку держави. Реалізація зазначених заходів сприятиме формуванню іміджу, 

підвищення ефективності функціонування та конкурентоспроможності суб'єктів 

ресторанного бізнесу [2, c. 103]. 

Можна виділити десять основних переваг КСВ для розвитку ресторанного 

бізнесу: 

1. Збільшується прибуток, темпи зростання. 

2. Компанії отримують доступ до соціально-відповідальних інвестицій, при 

розподілі яких інвестори беруть до уваги показники, що характеризують діяльність 

компанії в соціальній та етичної сферах, в області захисту навколишнього 

середовища. Існує кілька індексів, що дозволяють оцінити ступінь соціальної 

відповідальності організацій, - це FTSE4Good, Dow Jones Sustainable Index і ін. 

3. Можливе скорочення операційних витрат, наприклад, за рахунок скорочення 

відходів або їх переробки, збільшення ефективності використання електроенергії. 

4. Поліпшуються бренд і репутація, що допомагає розвивати і відкривати нові 

ринки і напрямки бізнесу. 

5. Зростає рівень лояльності клієнтів.  

6. Підвищуються продуктивність і якість послуги. 

7. З'являється більше можливостей залучати та утримувати співробітників: люди 

вважають за краще працювати в компаніях, цінності яких збігаються з їхніми 

власними. 

8. Скорочуються претензії з боку регулюючих органів. 

9. Поліпшується управління ризиками. 

10. Зростає конкурентоспроможність [2, c. 33]. 

Як висновок з вище викладеного, можна стверджувати, що у будь-якому разі 

готельно-ресторанні підприємства повинні спрямовувати частину своїх зусиль на 

користь суспільства. При цьому вони повинні обирати такий варіант соціальної 

відповідальності, який забезпечив би йому певні переваги та сприяв вирішенню 

соціальних проблем. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

Білик М.Ю., Крошка О.Ю.,  Мироненко А. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Важливою рисою  сучасного етапу розвитку національної економіки України є 

зростання ролі інновацій у туристичній галузі. Інновації та новітехнології стали 

головними ознаками  ефективного  розвитку індустрії туризму, а  також  зростання 

конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери. 

Вивчення тенденцій та закономірностей впровадження інновацій, планування 

результатів і управління ними - складна проблема, пов'язана, насамперед, із 

особливостями інновацій у туризмі. Інновація, будучи процесом або продуктом, стає 

однією з визначальних статей доходу туристичного підприємства, суттєво впливаючи 

на його конкурентоспроможність. Інноваційні процеси, які проходять на туристичних 

підприємствах, є процесами достатньо специфічними[3, с. 8]. В туристичній сфері 

інноваційна діяльність може розвиватися за трьома напрямами (Рис. 1): 

 
.Рисунок 1. Напрями розвитку інноваційної діяльності в туристичній сфері 

Вони набувають визнання, як правило, через ступінь задоволеності клієнта та 

ринку туристичних послуг, а також завдяки прийняттю спільних рішень 

туристичними підприємствами, органами управління галуззю туризму та гостинності 

в регіоні, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, 

діяльність яких пов'язана з туристичними послугами.  

Індустрія туризму включає в себе застосування різноманітних  технологій. 

Серед них перше місце займають інформаційні технології, які   починаються  з 

розробки спеціалізованих програмних засобів. Ці засоби забезпечують автоматизацію 

роботи окремої туристичної фірми, готелю. Кінцевим результатом є  використанням 

глобальних комп'ютерних мереж.    Тому розвиток туристичної галузі як в Україні, 

так і у світі в цілому, вимагає активізації та значного розширення масштабів 

інноваційної діяльності.   

Напрями розвитку інноваційної діяльності в туристичній сфері 
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Найважливішою передумовою  надання більш якісних туристичних послуг 

стануть інвестиції у людський капітал, а також дослідження і розробки на основі 

співробітництва між країнами в науково-технологічній сфері.  Саме інвестиції 

зможуть  забезпечити   економічне зростання країни та посилення 

конкурентоспроможності нашої туристичної галузі  на міжнародній арені.  

Інновації в туризмі - це створення нових туристичних маршрутів, продуктів, 

видів туризму, технологій обслуговування із застосуванням нових туристичних 

ресурсів, а також сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій 

[3].Все це  сприяє успішному розвитку туристичних підприємств, а також дозволяє 

покращити туристичну привабливість країни та її регіонів. 

На інноваційні процеси в туризмі значно впливають наступні фактори: 

• поява нових технологій;  

•  економічна та політична ситуація в країні;  

• боротьба за виживання та лідерство серед туристичних підприємств; 

•  зміна ситуації на ринку туристичних послуг;   

• розробка державних концепцій розвитку туризму;  

•  впровадження інновацій у діяльність туристичних підприємств; 

•   нововведення від міжнародних організацій. 

На основі аналізу літературних джерел[1, c. 55; 2, с. 76], автори виділяють 

методивпровадження інновацій на туристичному підприємстві: 

1. Використання досвіду  реалізації нових форм туристично-рекреаційної 

діяльності, власна розробка та просування таких форм 

2. Коригування  структури організації та функцій персоналу, забезпечення 

співробітництва з фахівцями з конкретного напряму туристичної діяльності 

3. Створення спеціальних груп для розробки, обговорення і практичного 

втілення інноваційних продуктів і послуг, використання інструментів інноваційного 

маркетингу, формування внутрішньоорганізаційного середовища для прийняття 

нестандартних рішень. 

4. Заохочення творчої активності співробітників, які виступають в якості 

модераторів внутрішньо організаційної взаємодії, створення умов на управлінські 

посади 

5. Участь в регіональних, національних або міжнародних програмах з 

підтримки інноваційного розвитку 

Таким чином, інноваційна діяльність в сфері туризму спрямована на створення 

нового або зміна існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та 

інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської 

діяльності. Запропоновані методи дадуть змогу менеджерам успішно здійснювати 

впровадження інновацій на туристичних підприємствах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

Чумакова А.Г.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм – це сучасний вид туризму, 

який дозволяє включити в туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від її 

фізичних можливостей, з урахуванням особливостей її фізико-психологічного стану 

та забезпеченням доступності об'єктів туристичної інфраструктури.  

Складається з наступних напрямків: лікувально-оздоровчого; культурно-

пізнавального; професійно-трудового; неолімпійського фізкультурно-спортивного;  

сімейно-молодіжного; професійно-трудового. 

Історія активного відпочинку та туризму для осіб з інвалідністю як масового 

явища розпочинається у європейських країнах з кінця 50-х – початку 60-х років, коли 

прийшло загальне усвідомлення прав людини. Саме тоді суспільство позбулося 

упереджень та поглянуло на інвалідів як на повноправних членів суспільства, які 

можуть бути активними учасниками соціального життя, у тому числі й такої сфери як 

туризм. 

Процес трансформації людської свідомості та адаптування навколишнього 

середовища до потреб осіб з інвалідністю відбувався з різною швидкістю в різних 

країнах.  На сьогоднішній день, лідерами по впровадженню найбільш ефективних і 

працюючих реформ, помітно полегшуючих життя людей з інвалідністю, можа назвати 

такі країни як Німеччина і Швеція [1]. На жаль, в Україні цей підхід до осіб з 

особливими потребами лише зараз починає робити свої перші кроки. І, не дивлячись 

на те, що у 2016 році Верховою Радою України вже розглядався закон «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо інклюзивного реабілітаційно-соціального 

туризму» у нашій країні до сих пір не відбулося кардинальних змін і більшість 

українців, говорячи про доступність для людей з інвалідністю, все ще мають на увазі  

пандуси і транспорт для інвалідів, Але, дивлячись на приклад європейських країн, 

можна зробити висновок, що цього недостатно, і що доступність – це не тільки 

можливість безперешкодного пересування, а перш за все це створення середовища, в 

якому людина з інвалідністю комфортно себе почувала б, могла спілкуватися, 

вчитися, працювати і подорожувати.   

Не додає оптимізму й той факт, що інформації про доступний туризм в Україні  

практично немає, хоча це доволі перспективний напрямок  туристичної галузі. І хоча 

держава дбає про інвалідів (реабілітаційні центри, параолімпійський рух, санаторії, 

курорти і т.п.), але значна частина категорії інвалідів та осіб, що підпадають під 

категорію інклюзивного туризму все ж знаходяться вдома , наодинці зі своїми 

проблемами (рисунок 1).  
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Рис. 1 Верстви населення, що підпадають під категорію інклюзивного туризму 

 

Також, не слід забувати про те, що з 2014 року в Україні  з’явилася нова 

категорія інвалідів – учасники і постраждалі в результаті АТО. Саме інклюзивний 

туризм може стати для них потужним засобом реабілітації, можливістю оздоровлення 

та подолання психологічних бар’єрів.  

Здійснивши аналіз літературних джерел [1-2] можна виділити проблеми, які 

заважають розвитку інклюзивного туризму в Україні: 

1.    Нерозвинена інфраструктура (відсутність доступності для осіб з 

інвалідністю парків, доріг, громадського транспорту, будинків та фізичного 

середовища в цілому). 

2. Відсутність належного фінансування (нестача коштів на покращення 

доступності).  

3. Законодавство (немає достатньої кількості законодавчих механізмів, які б 

стимулювали розвиток інклюзивного туризму). 

4.    Відсутність інформації  (туристи з обмеженими можливостями часто не 

можуть знайти необхідні їм відомості про те, де є належні умови для комфортного 

туризму та відпочинку). 

5.   Ставлення суспільства до людей з особливими потребами (не дивлячись на 

те, що ми живемо у той час, коли рівень толерантності у суспільстві із року в рік стає 

все вищим, часто персонал виявляється не готовим до обслуговування туристів з 

інвалідністю і це створює помітний бар’єр у розвитку інклюзивного туризму). 

Окрім цього, розвиток інклюзивного туризму вступає у суперечність із 

системою захисту й збереження культурно-історичної спадщини людства. З одного 

боку, інклюзивність вимагає облаштовувати музеї, театри, середньовічні замки 

обладнанням для доступу та безперешкодного пересування по них туристів з 

обмеженими можливостями, з іншого боку – таке обладнання може порушити 

автентичність історичних споруд. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГОБІЗНЕСУ  

НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

Дружинина В.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Луценко Г.П. 

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС 

Бицюк В.В. 

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС 

 

Ресторанний ринок – один із найбільш динамічнихринків в Україні. Він 

надзвичайно чутливий до економічної ситуації, коливань курсу валют та соціальних 

чинників. За посткризові роки він намагався активно відновитися після політичної та 

економічної кризи. Загалом за цейперіод зникло близько 5 600 підприємств 

громадського харчування.Обсяг усього українського ресторанного ринкуоцінюється у 

30 млрд. грн. А за кількістюзакладів (понад 15 тис.) він уже досягнув показників 

докризового періоду (не враховуючи закладів уКриму та зону АТО).У розрізі міст 

найбільшу кількість об’єктів громадського харчування представлено в Києві, якийза 

цим показником майже в 2,5 рази випереджаєХарків та Одесу, більш ніж у чотири 

рази – Дніпро імайже в 10 разів – Запоріжжя. Цікаво, що Львів, якийуважається 

одним із центрів гастротуризму в Україні, також значно відстає від столиці і налічує 

всього1294 заклади громадського харчування. У переважній більшості у структурі 

закладівхарчування переважають кафе та ресторани ілише в Києві – заклади 

харчування типу FastFood.Ураховуючи чисельність населення у м. Львів(758,7 тис. 

осіб) та кількість туристів, що відвідалимісто в 2018 р. (2,7 млн. осіб), забезпеченість 

місцями в закладах ресторанного господарства містає недостатньою (фактична 

наявність – 52 місцяна 1 тис. населення; потреба – 194 місця на1 тис. населення). 

Частину цієї потреби покривають фізичні особи – підприємці, однак цього 

недостатньо. 

Серед головних причин, що гальмують розвиток об’єктів ресторанного 

господарства  виокремлюють такі: загальний економічний спад у країні та військові 

дії в зоні АТО впливають на зниження попиту на ресторанні послуги, погіршення 

показників фінансової стійкості та операційної діяльності об’єктів ресторанного 

господарства;недосконалість законодавства і нормативно-правового поля України для 

ведення ресторанного бізнесу; високий рівень фінансового ризику і корумпованості в 

Україні, що не сприяє залученню світових брендів ресторанного бізнесу;  зменшення 

чисельності контингенту потенційних споживачів унаслідок змін у чисельності та 

структурі населення країни, пришвидшення темпів росту виїзних турпотоків; 

відсутність практичного досвіду антикризового управління у керівників об’єктів 

ресторанного господарства, що призводить до зменшення кількості фінансово 

спроможних підприємств, які вдаються до реалізації стратегії скорочення або 

ліквідації діяльності взагалі;високі ставки орендної плати за приміщення через брак 

якісних площ негативно впливають на відкриття нових і цінову політику діючих 

об’єктів ресторанного господарства; велика кількість об’єктів ресторанного 

господарства, які функціонують на межі банкрутства внаслідок зростання цін 

постачальників продуктів, затримки платежів і збільшення кредиторської 

заборгованості, що негативно позначається на ритмічності виробництва, тощо.Для 

того щоб ефективно функціонувати, професіоналам у ресторанному бізнесі 
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завждидоводиться передчувати і швидше реагувати напостійно мінливу ситуацію на 

ринку. На думкубагатьох рестораторів, успішними в найближчійперспективі будуть 

мережі ресторанів, що працюють у демократичному ціновому сегменті і пропонують 

на ринку послуги франчайзингу. Ця системазабезпечує безперебійний розвиток 

бізнесу навітьв умовах фінансової економічної кризи.З кожним роком зростає попит 

на виїзне обслуговування банкетів, що робить цей напрям бізнесувельми 

привабливим. Ринок кейтерингу в Україні освоєний лише на 3–5%, а його ємність 

оцінюється в 72 млн. грн. 

Перспективними для України напрямами розвитку у сфері ресторанного бізнесу 

залишаться тренди: національних кухонь, підприємств, що пропонують крафтові 

страви, втілення здорового способу харчування, приготування страв у присутності 

замовника, з фермерських продуктів,приготування низькокалорійних страв, 

використання низькотемпературних режимів та відкриття закладів харчування у 

форматі Casual, своєрідних закладів фабрик та ринків. 

Таким чином, проаналізувавши сучасний стан розвитку підприємств  

ресторанного господарства по Україні за друге десятиріччя ХХІ віку  виявлено зміни  

та причини загального занепаду ресторанних закладів, а саме: загальний економічний 

спад у країні;неплатоспроможність на низький дохід населення;високі ставки 

орендної плати за приміщення;зменшення чисельності контингенту потенційних 

споживачів та ін. 

Український ресторанний бізнес однозначно має великий потенціал для 

істотного приросту, але тільки за умови зростання платоспроможності населення. Для 

розвитку ресторанного бізнесу в Україні характерні визначеніскладності, такі як: 

плинність персоналу, брак професійних кадрів, технічнаневідповідність багатьох 

приміщень під розміщення підприємств харчування,необхідність в отриманні 

величезної кількості погоджень та дозвільноїдокументації, залежність від продуктової 

інфляції і кон’юнктури ринку. Браккадрів, небажання роботодавців вкладати гроші в 

навчання персоналу стримуєрозвиток ресторанної галузі у цілому. Крімпотенційних 

ризиків, рестораторам доводиться враховувати і тенденціїекономіки, адже 

макроекономічні чинники потужно впливають на розвиток ресторанного 

господарства в містах. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

Білик М.Ю., Чорна М.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасна туристична сфера швидко прогресує. Її розвиток сприяє активному 

економічному зростанню багатьох країн світу. На розвиток туристичної галузі 

господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку туризму. 

Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету, створенню 

нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових туристичних 

об’єктів. Розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її впливу на 

економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку світового 

господарства. 

Найбільша частка прибутків від туризму припадає на регіони з досить високим 

рівнем економічного розвитку. У наш час туристична галузь утворювала 12% 

світового валового внутрішнього продукту і поглинула 13% витрат споживачів [1]. За 
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чисельністю працівників сфера туризму також стала однією з найбільших у світі – у 

ній зайнято понад 260 млн. осіб. Це одна з небагатьох галузей економіки, де 

залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу. Це 

має важливе значення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує 

соціальну напругу в суспільстві. І ще один дуже важливий фактор – вплив 

туристичної діяльності на навколишнє середовище, який може бути безпосереднім, 

опосередкованим, позитивним і негативним. 

Прогноз найбільш популярних туристичних напрямків до 2020 року наведено на 

рис. 1 

 
Рис.1 Найбільш популярні туристичні напрями до 2020 

За даними рисунку видно, що при щорічному зростанні на 8% кількість 

туристичних прибуттів у Китай досягла до 2020 року 137,1 млн. дол. Другим за 

популярністю туристичним напрямком є США (102,4 млн.), далі – Франція (93,3 

млн.), Іспанія (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.) [2]. 

Фахівці Всесвітньої туристичної організації визначили п’ять 

найперспективніших видів туризму у ХХІ столітті: [3] 

1. Круїзи - один із найперспективніших та бурхливо зростаючих видів туризму. 

На початку 1980 р. кількість “круїзних” туристів складала 1,5 млн. осіб, то нині - 10 

млн., і їхня кількість постійно зростає. 

2. Пригодницький туризм - для любителів гострих відчуттів. Постійно зростає 

попит на сходження на найвищі вершини світу та екскурсії по морських глибинах. 

3. Культурно-пізнавальний туризм - активно розвиватиметься в Європі, Азії, 

Близькому Сході, відповідно, зросте значення охорони пам’яток культури. 
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4. Діловий туризм - набув активного розвитку і розвиватиметься в майбутньому, 

що пов’язано зі швидкими темпами розвитку світової економіки, поглибленням 

політичних та економічних зв’язків між різними державами світу. 

5. Космічний туризм - за даними американських фахівців, забезпечить щорічний 

дохід у розмірі 10 млрд. доларів США. 

Цікавою сучасною тенденцією є віртуалізація туризму. У реальності 

відбувається "віртуальна консолідація" туристських компаній і компаній 

інформаційних технологій, з подальшою передачею основних функцій туристських 

компаній представництвам в мережі Інтернет. Зростання електронного 

позиціонування і просування тур продукту привів до появи понять "електронний 

туризм" і "мобільний туризм". 

Головною особливістю розвитку сучасного туризму є потреба у створенні 

індивідуалізованого туристського продукту, який би відповідав мінливому 

комплексному характеру потреб туристів і міг би бути гнучко і швидко 

трансформований з урахуванням впливу політичних, економічних та інших факторів 

світового розвитку. 

Таким чином, проаналізовані дані свідчать про те, що туристична галузь 

економіки активно розвивалась: зростала кількість туристичних прибуттів у світі 

загалом і у всіх туристичних макрорегіонах. Тому подальші наукові пошуки в цьому 

напрямку будуть присвячені пошукам шляхів вирішення проблем розвитку 

туристичної галузі. Але як бачимо ми і цілий світ, сучасна карантинна ситуація 

внесла глобальні зміни щодо розвитку туристичної індустрії. На сьогоднішній день 

Європа все ще закрита від туристів, але поступово відкривають свої кордони такі 

країни як: Єгипет, Турція, ОАЕ, Мексика, Куба, Домінікана, Занзібар, о. Балі, о. 

Мальдіви та інші. Це означає, що у туристичній індустрії все не так погано і туристи 

можуть відпочити, емоційно насолодитись та відвідати інші країни навіть у важкі 

часи. Туризм – це невід’ємна частина не тільки для людей, але і для країн, як галузь 

економіки. Тому виходячи з усього вищезгаданого, туристична галузь буде 

розвиватись і дивувати усіх новими науково-технічними технологіями. 
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