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1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  

В КРАЇНАХ ЕС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ   

АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Александровський Дмитро Олександрович, магістрант 

Науковий керівник Воробйова Лариса Дмитрівна,  

к.т.н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 
 

На сьогоднішній день підприємства, які відносяться до машинобудівної 

галузі, як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть гостро реагувати 

на зміни у зовнішньому середовищі. Фактори, які на це впливають та мають 

рушійну силу спрогнозувати у більшості випадках неможливо. У свою чергу 

поглиблення євроінтеграційного процесу в Україні має великий вплив на 

ефективність зовнішньоекономічних торгівельних операцій та вимагає 

постійного контролю за ним. Це реалізується за допомогою відповідного плану 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Орієнтованість зовнішньоекономічної діяльності в умовах 

євроінтеграційних процесів повинна відповідати у першу чергу стратегії 

розвитку підприємства. Стратегія повинна містити у собі положення щодо 

адаптації експортної діяльності машинобудівного підприємства до умов 

євроінтеграційних процесів. 

Таким чином, розроблена стратегія адаптації експортної діяльності 

машинобудівного підприємства полягає у розробленні цілого комплексу 

заходів, які передбачають оптимізацію усіх сфер виробничої діяльності та 

приведення їх до рівня, який буде відповідати міжнародним стандартам. Саме 

цей компонент допоможе підприємству вести вільну торгівлю з державами ЄС, 
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виходити на нові ринки та бути конкурентоздатними на внутрішньому ринку. 

Для того, щоб ця стратегія працювала, машинобудівним підприємства 

нашої країни необхідно дослідити питання розробки відповідного механізму 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, який би містив у собі основні 

положення щодо адаптації до вимог євроінтеграційних процесів. На думку 

авторів, головні цілі механізму адаптації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств машинобудівної галузі до умов поглиблення євроінтеграційних 

процесів є: 

- вихід та освоєння нових ринків збуту продукції; 

- підняття рівня якості продукції та продуктивності підприємства в 

цілому; 

- нарощування об’ємів подальшої зовнішньоекономічної діяльності 

шляхом диверсифікації експортних операцій; 

- використання пільг та переваг, які надаються країною в умовах 

поглиблення євроінтеграційного процесу. 

На рисунку 1 можна побачити механізм, який має вплив на 

зовнішньоекономічну адаптацію підприємства. 
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Рис. 1 Механізм зовнішньоекономічної адаптації підприємств з 

урахуванням поглиблення впливу різноманітних факторів (складено на основі 

[1]) 

Можна зробити висновок, що формування механізму 

зовнішньоекономічної адаптації повинне здійснюватися з урахуванням усіх 

сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз для підприємства. 

Тобто, таки складові, як кадровий потенціал, фінансові можливості, 

інформаційне забезпечення повинні постійно бути на контролі, для того, щоб 

механізм був максимально оптимізований та підприємство могло б швидко 

реагувати на ті чи інші загрози. Тому при формуванні механізму 

зовнішньоекономічної адаптації необхідно враховувати наступні принципи: 

інноваційність, комплексність, постійність, гнучкість, стратегічна 

орієнтованість, контрольованість та ефективність. 

При дотриманні усіх вище перелічених принципів, підприємство має 

змогу сформувати відповідний механізм, який буде основою для подальшої 

зовнішньоекономічної адаптації підприємства, з урахуванням умов 

поглиблення євроінтеграційних процесів. 

Таким чином, виходячи з рисунку 1, можна стверджувати, що стратегія 

зовнішньоекономічної адаптації, яка буде побудована з урахуванням усіх 

факторів, які можуть впливати на неї, буде максимально обґрунтованою та 

об’єктивною. В умовах розвитку зовнішньоекономічних даний механізм дасть 

змогу врахувати усі необхідні умови, такі як: якість, економічна 

обґрунтованість, кон'юнктура на зовнішньому ринку, стан машинобудівного 

підприємства, його можливості, та загрози. 

Треба враховувати, що адаптаційний план зовнішньоекономічної 

діяльності, який підприємство будує на основі даного механізму повинен 

оптимізувати більшість елементів системи підприємства, та розширити спектр 

його діяльності на зовнішніх ринках. Для машинобудівних підприємств 

України дана модель може бути досить актуальною й у теперішній час, 

враховуючі поглиблення євроінтеграційних процесів у промисловість та 

відкриттям нових ринків збуту продукції. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ 

Велика Діана Миколаївна, студентка 

Кривогуз Дмитро Сергійович, студент 

Науковий керівник Шевцова Світлана Анатольєвна, 

к.т.н., доцент 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

 

Актуальність проблеми. Формування інноваційної економіки передбачає 

створення і запровадження механізму фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності, який би відповідав принципам розширеного відтворення 

інноваційного процесу та стратегічним завданням розвитку економіки України. 

Актуальною проблемою розвитку вітчизняної економіки була і 

залишається невирішеність питань фінансового забезпечення інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств.  

Аналіз останніх наукових досліджень. Проблеми організації 

регулювання інноваційної діяльності розглядаються у працях А. Александрової, 

Л. Антонюка, Ю. Бажала, В. Гейця, А. С. Гальчинського, В. Соловйова. Аналіз 

досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів показує, що Україна має значний 

потенціал для розвитку інноваційної діяльності за умови вирішення питань 

забезпечення ефективної політики [2, 3]. 

Але проблема пошуку шляхів оптимізації фінансового забезпечення 

інноваційної складової економічного розвитку потребує подальшого 

дослідження.                    

Метою статті є дослідження джерел та форм фінансування інноваційної 

діяльності підприємств реального сектору економіки та обґрунтування 
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пропозицій щодо оптимізації їх використання. 

 Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасна економічна 

ситуація в Україні характеризується низьким рівнем використання наукових 

знань, вкрай повільним нарощуванням інноваційного виробництва (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Витрати на інноваційну діяльність в Україні, млн. грн. 

Рік 
Дослідження 

і розробки 

Придбання 

нових 

технологій 

Придбання машин 

обладнання та 

програмного забезпечення 

Інші 

витрати 

Загальна 

сума 

витрат 

2010 996,4 141,6 5051,7 1855,8 8045,5 

2011 1079,9 324,7 10489,1 2440,2 14333,9 

2012 1196,3 47,0 8051,8 2185,5 11480,6 

2013 1638,5 87,0 5546,3 2290,9 9562,6 

2014 1754,6 47,2 5115,3 778,8 7695,9 

2015 2039,5 84,9 11141,3 548,5 13813,7 
Складено авторами на основі даних [2] 

З таблиці 1 можна зробити висновки, що протягом 5 років, а саме з 2010 – 

2014 рр. відбувався спад інноваційної активності, але у 2015 р. обсяги витрат на 

інноваційну діяльність у порівнянні з попереднім роком збільшились на 16,2 %. 

Загальна сума витрат на інноваційну діяльність збільшилась майже вдвічі у 

2015 р. у порівнянні з 2010. Таке збільшення відбулося за рахунок підвищення 

майже всіх статей витрат: витрати на дослідження і розробки - в 2010 та в 2015 

рр. становили 996,4 млн. грн. та  2039,5 млн. грн. відповідно; витрати 

на  придбання машин обладнання та програмного забезпечення
  
- у 2015 р. у 

порівнянні з 2010 р. збільшились на 45,5 %. 

 Унаслідок подій останніх років відтворення національної індустрії 

потребує значних обсягів інвестування. 

За даними Державного комітету статистики України, доцільно дослідити 

зміни у фактичних обсягах і джерелах фінансування інноваційної діяльності 

протягом останнього періоду (табл.2). 

Таблиця 2. Джерела фінансування інноваційної діяльності 
Джерела фінансування інноваційної діяльності 

Роки Загальні 

витрати 

У тому числі за рахунок коштів 

Млн. 

грн. 

власних Державного 

бюджету 

Іноземних 

інвесторів 

Інших джерел 
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Млн. 

грн 

% Млн. грн. % Млн. грн. % Млн. грн. % 

2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 1,9 994,8 8,6 2925,6 25,4 

2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,2 1253,2 13,2 1311,6 13,7 

2014
1 

7695,9 6540,3 85,1 344,1 4,48 138,7 1,8 672,8 8,8 

2015
1 

13813,7 13427,0 98,2 55,1 0,4 58,6 0,42 273,0 1,98 

2016
1 

23229,5 22036,0 94,9 179.0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,7 

1- дані наведенні без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 

Аналіз розподілу джерел фінансування інноваційної діяльності 

підприємств показав, що фінансування у 2012-2016 рр. здійснювалось в 

основному за рахунок власних коштів від 63% до 98%. 

Висновки. Для модернізації економіки України необхідні величезні 

інвестиції, що вимагає використання усіх зазначених національних та 

іноземних джерел фінансування. Україна повинна використовувати позитивний 

досвід розвинених країн щодо застосування інструментів стимулювання 

інноваційної діяльності, зокрема з підтримки інвестиційно-інноваційних 

програм з боку держави, державних гарантій та пільгового кредитування 

інноваційних проектів, формування венчурних фондів та технологічних парків 

та ін. 

Список використаної літератури: 
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Лагода Людмила Василівна, магістр 

Миколаївський класичний університет імені Пилипа Орлика 

На сучасному етапі  ринкових відносин в Україні  та проведення 

структурних реформ на залізничному транспорті необхідним є ефективне 

управління фінансово-економічною діяльністю. Проте існує ряд проблем, що 

стоять на заваді підвищення ефективності управління ресурсами залізниць та 

прийняття ефективних управлінських рішень. Так, проблеми удосконалення 

управління фінансовими ресурсами на рівні окремих підприємств досліджували 

такі видатні вчені як 1. Л.М. Алексєєнко [1], Ю. С. Бараш [2], Я. О. Калашник 

[2], В. Котелянець [3], В. В. Кошель [2], Т. І. Лозова [4], І. М. Ломтєва [2], М. В. 

Макаренко  [6], Г. В. Савицкая [5], М. П. Свачов [2], М. Сергієнко [3], Г. Ю. 

Олійник [4],  Ю. М. Цвєтов [6] та ряд інших. Наукові дослідження, що 

проводяться у фінансовій сфері здійснюються через оцінку існуючих 

теоретичних підходів та глибокий аналіз сучасності. Наслідком цього є пошуки 

раціональних управлінських рішень, що дозволять удосконалити існуючі 

економічні системи шляхом ефективного розподілу та використання 

фінансових ресурсів [2, 3, 6]. 

В умовах ринкової економіки підприємства мають самостійно вирішувати 

проблеми фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та 

інвестиційної діяльності, тому до найважливіших завдань останніх належать 

питання забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності, 

рентабельності. Можливість відслідковувати дані процеси пов'язана з 

ефективним управлінням  фінансів підприємств. Сталий розвиток підприємств  

залежить від ефективних результатів його діяльності, раціонального 

формування і використання оборотних активів. Ефективне управління 

оборотними активами є результатом фінансового оздоровлення підприємства. 

Розробка стратегії фінансового оздоровлення організацій обов’язково включає 

розробку принципів управління оборотними активами як найбільш мобільною 

частиною майна. Система управління оборотними активами представляє собою 

частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні 
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необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації 

структури джерел їх фінансування. 

Дослідження структури обігових активів ДП «Придніпровська залізниця» 

дало змогу визначити і обґрунтувати їх оптимальну структуру з урахуванням 

специфіки діяльності та організаційно-правової форми підприємства. 

Обґрунтуванням оптимальності структури обігових активів став комплексний 

показник ефективності використання обігових активів, для якого було 

визначено  його допустимі значення. Висока стратегічна значимість 

залізничного транспорту в Україні вимагає особливого підходу до проблеми 

підвищення розвитку та конкурентоспроможності її основних функціональних 

господарств та підприємств. Особливості діяльності підприємств залізничного 

транспорту вимагають пошуку окремої методологічної основи проведення їх 

реструктуризації, що має враховувати специфіку діяльності кожного з них і 

орієнтуватися на європейські стандарти. Сьогодні успішне функціонування 

підприємств залізничного транспорту значною мірою залежить від якості 

управління фінансовими потоками. І незалежно від масштабів та напрямків цих 

потоків керівництво підприємства має прийняти рішення, за рахунок яких 

коштів фінансуватиметься той чи інший проект. У більшості випадків власних 

вільних коштів виявляється недостатньо. Саме тому, важливого значення 

набуває ефективність використання вже наявних фінансових ресурсів.  

Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їхнє ефективне 

використання, визначають добрий фінансовий стан підприємства: 

платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв’язку 

найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних 

фінансових ресурсів і найефективніше їх використання з метою підвищення 

роботи підприємства в цілому. На нашу думку, підвищення ефективності 

залучення фінансових ресурсів передбачає диверсифікацію їх джерел. 

Дослідження структури обігових активів ДП «Придніпровська залізниця» дало 

змогу визначити і обґрунтувати їх оптимальну структуру з урахуванням 

специфіки діяльності та організаційно-правової форми підприємства. 
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Обґрунтуванням оптимальності структури обігових активів став комплексний 

показник ефективності використання обігових активів, для якого було 

визначено  його допустимі значення. При цьому комплексний показник 

ефективності використання обігових активів при запропонованій структурі 

збільшиться до 0,59, що є в межах допустимого значення. 
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Соціальна орієнтованість світової економіки, вступ України до СОТ 

обумовлює необхідність розвитку сфери корпоративної соціальної 

відповідальності задля забезпечення вільного виходу вітчизняних компаній на 

світові ринки, утримання гідних конкурентних позицій на міжнародній арені 

[1]. Розуміння цього підштовхує все більшу кількість українських підприємств 

дотримуватись не лише Законів України, але й робити корпоративний внесок в 

розвиток населення та території присутності, бути відповідальним перед 

споживачем, дотримуватись принципів піклування про персонал, який 

забезпечує безперебійну роботу підприємства [4]. 

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 компетенції питань розробки та реалізації 

програм розвитку медичних закладів, дитячих майданчиків, культурного 

надбання держави, формування систем соціального  та освітнього забезпечення 

працівників, впровадження принципів відповідальності за виробляєму 

продукцію перед споживачем [3].  

На сьогоднішній день в Україні відсутні чіткі, зрозумілі і, насамперед, 

єдині критерії оцінки корпоративної соціальної відповідальності [2]. Тому в 

рамках нашого дослідження ми визначаємо складовими частинами 

корпоративної соціальної відповідальності підприємства сукупність суспільної, 

трудової та економічної відповідальності, суворого дотримання питань охорони 

праці, стандартів якості та безпечності виробляємої продукції. 

Розглянемо напрямки КСВ на прикладі однієї з найбільших українських 

корпорацій в харчовій галузі N (один з активів якої знаходиться в м.Кременчук, 

Полтавської області).  Корпорація N позиціонує одне із некомерційних завдань 

свого функціонування як вирішення суспільних соціальних питань, які служать 

передумовами її сталого розвитку.  

Соціальна відповідальність корпорації передбачає: 
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- в напрямку охорони праці - підприємство орієнтовано на безперервні 

поліпшення стандартів охорони праці і захисту здоров'я працівників та 

підрядників. Відсутність травматизму на підприємстві говорить про 

надзвичайно високий рівень організації безпечних умов виробництва і 

постійний суворий контроль за дотриманням правил безпечного виконання 

робіт співробітниками підприємства та підрядними організаціями; 

- в напрямку соціального піклування та професійного розвитку персоналу 

включає в себе забезпечення всіх умов (і надання можливостей) для збереження 

здоров’я, професійного та особистісного розвитку своїх співробітників. Для 

працівників підприємства передбачена медична страховка, компенсація гарячих 

обідів, можливість оволодіння другою професією без відриву від роботи, 

підвищення кваліфікації співробітників за рахунок коштів підприємства. На 

підприємстві відсутня дискримінація щодо статі, віку, релігійних та політичних 

переконань при прийомі на роботу та кар’єрному рості. Впроваджена система 

управління персоналом, орієнтована на створення сильної і згуртованої 

команди однодумців; 

- в напрямку доброчинної діяльності -  активну благодійну і спонсорську 

діяльність не лише на території присутності активів, а в цілому по Україні, 

значні кошти спрямовані на соціально значущі проекти, підвищення якості 

життя населення регіонів, в тому числі, де здійснюється виробнича діяльність. 

- в напрямку економічного благополуччя співробітників підприємства  -

систематичне підвищення заробітної плати (1-2 рази на рік), матеріальної 

винагороди (преміювання) за високі показники в роботі (щомісяця), надання 

раціоналізаторських пропозицій співробітниками виробничих дільниць. 

- в напрямку забезпечення якості виробляємої продукції, її безпеки для 

споживача - в організації виробництва таким чином, щоб виключити інциденти 

випуску продукції, яка б не відповідала  Міжнародним стандартам. Політика 

підприємства спрямована на постійне покращення якості та безпечності 

продукції, а девізом є «Споживач - наш найкращий партнер». З цією метою на 

підприємстві функціонує і розвивається інтегрована система менеджменту 
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якості і безпеки виробляємої продукції, що відображає вимоги міжнародних 

стандартів: ISO 9001: 2015  - система менеджменту якості, ISO 22000: 2005 - 

система безпеки продуктів харчування, IFS Food v.6. – міжнародний харчовий 

стандарт.  

Все вищезазначене дозволяє зробити наступні висновки: КСВ-заходи на 

підприємстві N є такими, що найбільш поширені на підприємствах в Україні, 

проте окремі з них корелюють з призначенням КСВ найвищого рівня розвитку 

– здійсненням добровільної допомоги соціуму не заради вигоди, а заради 

морального задоволення. Корпоративна соціальна відповідальність 

підприємства носить добровільний характер, визначає стратегію підприємства і 

значно перевищує визначені у законодавстві вимоги до роботи підприємства. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ИДЕОЛОГЕМЫ ДЛЯ «ТРЕТЬИХ СТРАН». 

         1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В РЕТРОСПЕКТИВЕ  
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Историю, как известно, пишут победители. А на той части нашей планеты, 

которая управляет миром, победила демократия. Может быть ненадолго, но все 

таки победила … Это привело к тому, что мы все теперь верим, что демократия 

— это хорошо, а диктатура (тирания по А. Вольскому), соответственно, плохо. 

Демократия ведет к процветанию, а диктатура — к краху. Эта официальная 

идеология насаждается нам через школу, СМИ, учебники… [1]. А еще 

процветание так же упорно связывают с глобализацией. Факты упрямо 

свидетельствуют о другом. 

По данным последних лет, в современной глобализированной финансовой 

сфере, призванной быть «кровеносными сосудами экономики», на самом деле 

лишь 2% денежного оборота связано с обеспечением функционирования 

производства, а 98% - это спекулятивные (читай – грабительские) сделки, за 

которыми не стоит реальное производство товаров и услуг. Глобализированная 

финансовая сфера «подминает» под себя государственные бюджеты и 

интересы, покупает и свергает правительства, банкротит отдельные страны. 

Этот тотальный теневой институт власти выходит из тени и лоббирует в 

государствах и наднациональных регионах собственные интересы. «Передовая» 

часть мира безальтернативно соревнуется с «отсталой» в потреблении 

материальных благ. Безальтернативность – это тоталитаризм. Политический 

тоталитаризм имеет негативный оттенок. Разве экономический тоталитаризм – 

благо для людей? При любом раскладе - социалистический производственный 

тоталитаризм или капиталистический потребительский тоталитаризм – это 

отсутствие выбора [2].  

Первым из основных инструментов для продвижения глобализации и 

либерализации стал Вашингтонский консенсус (ВК) – тип макроэкономической 

политики, который в конце XX в. был сформулирован английским экономистом 

Дж. Уильямсоном в 1989 г. и рекомендован руководством МВФ и Всемирным 

банком к применению в странах, испытывающих финансовый и экономический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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кризис. Есть и другие инструменты, например, ВТО. 

 Ниже - выдержки международного эксперта Л. Харрисона: «За 50 лет мы 

стали свидетелями успеха всего нескольких программ помощи в рамках ВК – 

по большей части в странах Южной и ЮВА. Главным итогом 2-й половины ХХ 

в. стало чувство разочарования, крушения надежд — «усталость от теорий 

развития», вызванная неспособностью подавляющего большинства стран 

Африки, Латинской Америки, Южной и ЮВА достичь «качественного скачка» 

с точки зрения экономического роста» [3]. Согласно исследованию Б. 

Джонсона и Б Шефера с 1965 по 1995 гг. МВФ спасал с помощью ВК 89 стран. 

К 2010 г. 48 из них оставались примерно в такой же экономической и 

социальной ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32-х — ситуация ухудшилась. 

Мог ли быть скачок «качественным» на условиях помощи, которую 

предоставлял процветающий Запад? Некоторые детали помощи изложены в 

докладе Ф. Кастро в бытность Председателем Государственного Совета 

Республики Куба в 2004 г. и приводятся ниже. 

Внешний долг бедных стран в 1964 г. был около 50 млрд. долл. Сегодня (в 

2004 г.) он достигает цифры в 2,6 трлн. Между 1982 и 2003 гг., то есть за 21 г., 

бедный мир выплатил 5,4 трлн. долл. только за обслуживание долга, что 

означает, что его теперешний объем был выплачен богатым странам более чем 

вдвое. В частности, третий мир получил в 2003 г.54 млрд. долл., а заплатил за 

обслуживание долга 436 млрд. Дополнительно богатые страны тратят ежегодно 

более 300 млрд. на выплату субсидий, которые препятствуют доступу экспорта 

бедных стран на их рынки (при такой стоимости «обслуживания» долга – 

понятно, откуда деньги на «субсидии»). К этим формам грабежа добавляется 

грубая эксплуатация дешевой рабочей силы на офшорных предприятиях, 

спекуляция валютой в размере трлн. долл. в день, торговля оружием, захват 

национального достояния, культурная экспансия и другие десятки акций разбоя 

и воровства… В итоге, если 25 лет назад голодали 500 млн. чел., сейчас 

голодают более 800 млн., 325 млн. детей не посещают школу, 85% мирового 

населения, состоящие из бедных стран, потребляют только 30% энергии, 25% 
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металлов и 15% древесины, а на планете живут миллиарды полностью или 

функционально неграмотных. 

В ХХI в. тенденция не изменилась и децильный коэффициент в 

потреблении бедных стран растет. 

Глобализация и либерализация еще и потому составляют идеологему, что 

все развитые страны движутся в обратном направлении, постоянно увеличивая 

долю государства в экономике на протяжении последних 150 лет. 
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Глобалізація в наш час є основною причиною чи малих змін в управлінні 

як організацій так і всієї країни в цілому. Не оминуло це і невеликі компанії, 

адже глобалізація дає багато можливостей для розвитку підприємства та 

реалізації поставлених цілей. При цьому, не слід забувати, і про певні 

проблеми, які можуть з’явитись при розробці та реалізації стратегій будь-якої 

компанії. Тож слід аналізувати та враховувати їх задля майбутньої 

ефективності стратегій. 

http://www.ukrpolitic.com/?p%20=7160&lang=ru
https://forbes.kz/process/expertise/vliyanie_kulturyi_na_ekonomiku_1/
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/publikaciyi-vorobyovoyi-larisi-dmitrivni#overlay-context=uk
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Питанням впливу процесів глобалізації на стан та зміни економічного 

простору у світі досить активно займались чимало науковців та працівників 

бізнес-сфери. Аналіз сучасних тенденцій інтернаціоналізації та глобалізації 

економічних, політичних та соціальних процесів міститься в роботах 

вітчизняних науковців О.Г. Білоруса [1], Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника, 

Л.Л. Антонюк [2], В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, С.Ю. Пахомова [3]. Напрями 

трансформації інноваційної складової розвитку економіки, зрушення у 

процесах стратегічного планування інноваційної діяльності корпорацій 

висвітлено в результатах досліджень І. Ансоффа, М. Портера, Р. Дафта [4], К. 

Хікмана та К. Райа [5], Г. Чезборо, К. Кристенсена. Знайшли відображення 

зазначенні питання і в роботах О.М. Хотяшевої [6], А.В. Бухвалова [7], О.А. 

Третьяка [8]. 

Сучасні політичні, економічні та соціальні процеси істотно вплинули на 

світ, завдяки чому він став єдиним бізнес-простором.  

Таким чином, в умовах глобалізації, щоб бути конкурентоспроможним, 

підприємство повинно мати можливості постійно розробляти інновації та 

забезпечувати їх стратегічну гнучкість. 

Спостерігаючи за результатами успішних корпорацій, можна виділити 

такі конкурентні переваги на сьогоднішній день: 

‒ технологічне лідерство;  

‒ володіння передовими технологіями;  

‒ масштабне фінансування НДДКР [1]. 

Для того, щоб досягти успіху у довгостроковій перспективі компанії 

мають звертати увагу як на поліпшувальні так і на радикальні інновації. Тож, 

які характеристики мають бути у таких компаній? Наведені нижче 

характеристики є детермінантами успіху інноваційної діяльності в умовах 

глобалізації: 

1. Концентрація на використанні та розвитку ключових компетенцій. 

Ключові компетенції – це можливості та ресурси компанії, які дають змогу 
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компанії конкурувати на ринку. Накопичені досвід, знання, ліцензії та інші 

активи, що є внутрішніми компетенціями визначають стратегічні альтернативи 

організаційного розвитку з урахуванням змін у глобальному ринковому 

середовищі. 

2. Організаційна структура. Для того, щоб вийти на нові ринки організації 

повинні значно перебудовувати систему стратегічного управління враховуючи 

усі нові ринкові тенденції. Ефективність виходу на ринок залежить від такий 

сформованих організаційних форм реалізації інновацій, які б найбільш 

відповідали конкретній ситуації на ринку та компетенціям компанії. 

3. Інноваційні лідери. Слід розуміти, що успіх компанії залежить від 

керівництва. Успіх саме інноваційної діяльності розпочинається з участі 

керівників та їх підтримки. Інноваційна діяльність має бути пріоритетною, а 

розроблення та реалізація інновацій мають всебічно заохочуватися. Крім того, 

досягти стратегічного успіху компанії можна лише з допомоги тих лідерів, які 

можуть адаптуватися до вимог сучасного бізнесу.  

4. Інноваційна культура. Інноваційна культура дає змогу ефективно 

впроваджувати та адаптувати інновації в організаціях, долаючи, зокрема, і 

синдром «винайдено не тут». Також інноваційна культура сприяє 

налагодженню постійного потоку як створених, так і реалізованих інновацій. 

5. Диверсифікація джерел інновацій. Важливим мотиваційним чинником 

переходу до відкритої моделі організації бізнесу є налагодження постійного 

притоку нових ідей, при цьому збільшують чисельність джерел збільшують, їх 

кількість та якість, таким чином збільшуючи шанси на успіх інноваційної 

діяльності [9].  

Отже, глобалізаційні процеси на світовому ринку істотно вплинули на 

інноваційну діяльність як підприємств так і країни в цілому. Кожне 

підприємство ставить перед собою ціль – вийти на нові ринки, при цьому мати 

можливість так конкурувати. Щоб зайняти певну нішу на ринку у підприємства 

має бути якась перевага, тож перед керівництвом постійне питання 

інноваційного розвитку. В період переходу від ексклюзивності до 
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інклюзивності слід розуміти, що товари, які колись були ексклюзивними 

стають доступними усьому світу. Тож, підприємству краще дотримуватись 

принципу «зворотної інновації», тобто нові продукти розробляються та 

впроваджуються  на новосформованих ринках, перш ніж вони почнуть 

продаватися в інших місцях. В такому середовищі виграють самі ті 

підприємства, які мають змогу адаптуватися до змін у сфері бізнесу, де кожен 

зацікавлений у виході на нові ринки та здатність  конкурувати на ньому, де 

лідери здатні викликати повагу у своїх підлеглих та вести за собою. Що ж, в 

наш час інноваційна діяльність компанії має важливе значення для можливості 

конкурувати на світовому ринку та бути лідером. 
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Інноваційна економіка створює умови для промислових підприємств для 

активізації їх розвитку, під яким розуміється «економічна система, що формує 

направлений процес, зміни якісного стану об’єкту, який запобігає негативному 

впливу факторів зовнішнього й внутрішнього середовища та забезпечує 

організаційно-економічні умови вдосконалення та зростання діяльності 

підприємства» [1, c.148]. При цьому підприємства прагнуть досягти сталого 

розвитку у напрямах економічної, соціальної, екологічної та енергетичної 

рівноваги. 

Основою одержання високих прибутків та сталого розвитку є 

використання дієвої, збалансованої систему управління підприємством, 

об’єктом якої є його потенціал, який побудовано з урахуванням особливостей 

форм організації бізнесу та технології партнерських взаємовідносин [2, c.53]. 

Одним із головних елементів системи управління підприємством є її 

інструменти, за допомогою яких суб’єкт господарювання формує власний 

потенціал. Для їх визначення необхідно встановити показники, за допомогою 

яких керівництво в змозі проводити моніторинг сталого розвитку підприємства, 

але для цього доцільно визначити ключові параметри роботи підприємства. 

 Окрім цього, необхідно враховувати, що кожне підприємство функціонує 

в динамічному просторі регіонів та країни в цілому. Виходячи зі сказаного, при 

побудові показників-критеріїв щодо оцінки сталого розвитку промислового 

підприємства пропонується взяти за основу проект «Стратегії сталого розвитку 

України на період до 2030 року»[3], де встановлені показники за трьома 

векторами – розвитку, безпеки та відповідальності.  

Для узгодження дії окремого промислового підприємства зі стратегією 

держави, регіонів та галузей економіки сформуємо показники за рівнями 
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управління: держава-регіон–підприємство (табл.1); потенціал-підприємство 

(табл.2).  

Таблиця 1 – Показники за рівнем управління держава-регіон–підприємство  

Показники, що запропоновані у стратегії [3] Показники, що стосуються підприємства 

1. Темп росту ВВП, % : 2016-2020 рр. – 104,0; 2021-2025 рр. – 

106,0; 2026-2030 рр. – 107,0 

1.Поступове зростання темпу росту обсягів 

реалізованої продукції. 

2. Частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел, у 

загальному кінцевому споживанні енергії, %: 2020 рік – 11; 

2025 рік – 14,2; 2030 рік – 17,1 

2.Збільшення частки використання 

вторинних джерел енергії у енергобалансі 

підприємства. 

3. Енергоємність ВВП (витрати первинної енергії на одиницю 

ВВП), кг нафтового еквіваленту на 1 дол. США ВВП: 2020 рік – 

0.27; 2025 рік – 0.23; 2030 рік – 0.20. 

3. Поступове зниження енергоємності 

випуску продукції за рахунок вторинних 

джерел енергії. 

4. Ресурсоємність ВВП (частка вартості природних ресурсів в 

одиниці ВВП): 2015 рік – 100%; 2020 рік – 90%; 2025 рік – 80%; 

2030 рік – 60% 

4.Поступове зниження ресурсоємності 

виробництва продукції. 

5. Ступінь зносу основних засобів у виді економічної діяльності 
«Промисловість», %: 2015 рік – 60; 2020 рік – 50; 2025 рік – 40; 

2030 рік – 30 

5. Провести поступову модернізацію та 
переоснащення основних виробничих 

фондів. 

6. Частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі  

промислової продукції, %: 2020 рік – 7,0; 2025 рік – 10,0; 2030 

рік – 15,0 

6. Збільшити частку інноваційної продукції в 

обсязі реалізованої продукції 

7.Витрати на погашення та обслуговування прямого 

державного боргу у процентному відношенні до експорту 

товарів та послуг в річному вимірі: 2020 рік – 20 %; 2025 рік – 

20 %; 2030 рік – 10 % 

7. Поступове збільшення обсягів продукції, 

що йде на експорт. 

8. Скиди неочищених стічних вод у водні об’єкти (від 

загального обсягу водовідведення), % 2020 рік – 13%; 2025 рік 

– 10%; 2030 рік – 5% 

8. Поступове зниження стічних вод у водні 

об’єкти регіону, де працює підприємство. 

9. Обсяг утворених відходів, тис. т: 2015 рік – 312267,6 / 100%; 

2020 рік – 95%; 2025 рік – 85%; 2030 рік – 80% 

9. Поступове зниження відходів, що 

виникають у процесі виробництва 

промислової продукції 

10. Частка викидів парникових газів порівняно з 1990 р.: 2014 
рік – 37.8%; 2030 рік – 60% 

10.Обмежити викиди парникових газів  

11. Забезпечити збереження, відновлення та стале 

використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем 

11.Забезпечити збереження, відновлення та 

економне використання прісноводних 

екосистем 

12. Рівень зайнятості населення віком від 20 до 64 років, %: 

2020 рік – 60; 2025 рік – 62; 2030 рік – 65 

12. Збільшити працевлаштування населення 

регіонів, де працює підприємство 

 

При цьому треба зазначити, що більшість з показників характеризують 

обидва рівня управління – держава-підприємство та регіон-підприємство.  

Сталий розвиток промислового підприємства залежить від потенціалу, 

яким віно володіє, тому пропонується використовувати показники, що його 

характеризують (табл.2).  

Таблиця 2 – Показники, що характеризують потенціал підприємства [4] 

Потенціал підприємства за 

видами менеджменту 

Показники, що його характеризують 

1 2 

Потенціал менеджменту Показники ефективності власного основного та оборотного, позикового капіталу, 
коефіцієнт використання робочого часу. 
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Ресурсний потенціал питома вага застосовуваних сучасних технологій; фондовіддача; рентабельність 

використання основних виробничих фондів; виробничі витрати. 

Збутовий потенціал Обсяг продажів товару, ефективність дистриб'юторської мережі. Витрати на 

стимулювання продажів продукції. Обсяг оборотного капіталу, пов'язаного в 

запасах готової продукції на складі. 

Потенціал постачальника Ціна за одиницю продукції, що поставляється; питома вага поставок матеріалу, 

який може бути поставлений точно в строк; відсоток знижки за поставлені 

матеріали протягом періоду дії знижки.. 

Фінансовий потенціал Обсяг одержуваної чистого прибутку; коефіцієнти ліквідності; коефіцієнт 

забезпеченості власними коштами; коефіцієнт фінансової незалежності; 

коефіцієнт фінансового левериджу. 

Потенціал життєвого 

циклу підприємства 

За етапами життєвого циклу: платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, 

рентабельність та ділова активність, ринкова активність підприємства. 

Інноваційний потенціал Кількість впроваджених інноваційних проектів;; сумарний економічний ефект і 

ефективність від реалізації впроваджених протягом певного періоду інноваційних 
проектів. 

Виробничий потенціал Рівень використання виробничої потужності; обсяг реалізованої продукції за 

певний період; якість продукції; наявність сформованого портфеля замовлень; 

ринкова вартість підприємства; продуктивність праці; матеріаломісткість. 

 

Таким чином, у даній статті представлено науковий підхід щодо 

оцінювання рівня сталого розвитку промислового підприємства, що сприяє 

підвищенню його прибутковості. 
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Світова економіка слідує неперервній динамічній моделі розвитку, в 

межах якої підприємства є основними вузлами, що пов'язані в складній мережі.  

Кожне підприємство, яке працює в умовах ринкової економіки, не може 

існувати без чітко розробленої ефективної стратегії. Ключове завдання 

підприємства полягає в пошуку шляхів подолання конкуренції на ринку та 

забезпеченні високих темпів економічного розвитку компанії за достатньої 

фінансової стійкості.  

У роботі представлено основні підходи щодо формування стратегій, 

висвітлено сильні та слабкі сторони різних типів стратегій на основі даних 

періодичних видань, звітів та міжнародних досліджень з цього питання. 

Термін «стратегія» спочатку використовувався у військовому середовищі 

при керівництві армією, що ставив за мету досягнення перемоги, з часом він 

також використовувався в управлінні регіоном або для глобального управління 

та планування, яке потім перейшло у ділове середовище.  

Шляхи формування ефективної стратегії можна безпосередньо розглядати 

як «функцію, визначену інформацією, що приймає цінність у безлічі 

альтернатив, існуючих у той момент» [1]. 

Шляхи формування стратегій за І. Ансоффом складаються з чотирьох 

елементів: географічного зростання, яке базується на продукті/ринку праці, що 

веде до напрямку діяльності підприємства; отримання конкурентної переваги 

на основі визначення сильних сторін кожного продукту/ринку праці; ефективне 

використання ресурсів; гнучкість, що базується на ресурсах та 

міждисциплінарних знаннях [1]. 

Г. Хофер та Д. Шендель визначають стратегію як основну структуру 

розподілу ресурсів, їх взаємодію із навколишнім середовищем, та вказують на 

те, як це працює в процесі досягнення поставлених цілей [1]. 

Г. Мінцберг дає п’ять кроків щодо формування ефективної стратегії: план 

вирішення ситуації; тактика розкриття наміру конкурентів; модель дій; позиція 

на ринку; перспектива як спосіб сприймання зовнішнього середовища [1].  
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Синтетичне та чітке роз’яснення дає О. Ніколеск, згідно з яким стратегія 

представлена у вигляді вирішення таких завдань, як визначення основних цілей 

організації у довгостроковій перспективі, основних способів їх досягнення, 

враховуючи обсяг наявних ресурсів, з метою отримання конкурентної переваги 

відповідно до місії організації на довготривалий період часу [2]. Результати 

висвітлення сильних і слабких сторін найбільш поширених типів стратегій 

представлено в таблиці 1 [3]. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика основних типів стратегій 

 

Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що шляхами формування 

ефективної стратегії є генеральна, збалансована програма дій, яка встановлює пріоритетні 

для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього 

досягнення. 

Підприємство має постійно пристосовуватися до ринкових умов, визначити ресурси, 

використовувати їх ефективно, щоб бути достатньо гнучким та отримати на ринку 

конкурентну перевагу у довгостроковій перспективі. 

Тип 

стратегії 
Переваги Недоліки 

Спеціалізація - фокус на одному напрямку; 

- спрощення адміністрування; 
- більш ефективне управління; 

- консолідація ресурсів; 

- підвищена продуктивність. 

- більш високий ризик бути 

технологічно застарілим; 
- зниження можливостей адаптації 

до навколишнього середовища. 

Стратегії 

розвитку 

- збільшення можливостей ведення 

переговорів; 

- розвиток у результаті конкурентної 

боротьби; 
- економічна консолідація. 

- більші обсяги інвестицій; 

- ризикована альтернатива. 

Внутрішнє 

зростання 
власними 

силами 

- розвиток на основі власних резервів при 

наявності високої конкуренції на іноземних 
ринках 

- тривалий період досягнення цілі. 

 

Франчайзинг - швидка глобалізація бренду з низьким 

рівнем інвестицій; 
- зменшення фінансових ризиків; 

- менше перешкод у роботі на місцевому 

реальному ринку нерухомості, наймі та 
навчанні персоналу, що працює в магазинах 

франчайзі 

 

- можливі низькі прибутки для 

франчайзера; 
- існує ризик того, що франчайзі 

стане конкурентом франчайзеру; 

- труднощі у надходженні доходів 
материнській компанії; 

- товари або послуги є більш 

стандартизованими; 

- дія місцевого законодавства. 
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Успішна стратегія базується на доданій вартості, яку вона надає, з урахуванням 

особливостей, привабливості сектора та фази зрілості ринку, що зрештою допомагає 

підприємству отримати вигідну та конкурентну позицію. Стратегії, що використовуються 

компаніями, можуть мати широкий спектр форм.  

Отже, шляхи формування ефективної стратегії підприємства є невід’ємною складовою 

його ефективного функціонування та здійснення оптимізованої роботи, послідовністю 

досягнення необхідних цілей та мінімізацією витрат при несприятливій кон’юнктурі ринку.  

Список використаної літератури: 

1. Zahiu L., Nastase M. Economia Întreprinderii. Bucuresti A.S.E. 2005. 
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3. Маслак О.И. Використання нереалізованого економічного потенціалу підприємств в 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

Якимець Тетяна Володимирівна, магістрант 

Шатова Лариса Григорівна, старший викладач  

Кременчуцький національний університет ім.  Михайла Остроградського 

Солошич Олександр Миколайович, доктор філософії з інженерії 

Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, 

Китайська народна республіка. 

 

Ринок цінних паперів України є вагомою складовою фінансової системи 

та одним з основних індикаторів стану економіки країни. 

Структура українського ринку цінних паперів на сьогодні сформувалась 

під впливом внутрішніх чинників та процесів трансформації економічної 

системи, які відбулись в країні під впливом криз на світових фінансових ринках 

за останні роки. 

Нині фондовий ринок України перебуває у стані розвитку і формується на 

прикладі світового досвіду. Проведений аналіз фондового ринку показав, що 

обсяг торгів на ринку цінних паперів у 2017 р. становив 468,69 млрд грн., що на 

72,23% менше ніж у 2016 р. При цьому обсяг випуску акцій був максимальним 

за останні п’ять років і становив 324,84 млрд грн, торги акціями збільшився у 

2,5 рази та становлять 5,02 млрд грн. [1] 

Серед чинників, що заважають українському ринку цінних паперів вийти 
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на новий рівень розвитку, можна виділити наступні:  

- закритість фондового ринку, здійснення більшості операцій 

відбувається у «приватному режимі»; 

- відсутність чіткої та логічної нормативно-законодавчої бази, правове 

забезпечення чітко не визначено;  

- невідповідності окремих елементів ринку міжнародним стандартам; 

- ринок малоліквідний, дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на 

ринку;  

- залежність від світового ринку цінних паперів, фондові індекси 

збільшуються та зменшуються відповідно до економічних та політичних новин. 

Отже, фондовий ринок України наразі на стадії розвитку, у подальшому 

важливим і необхідним є запровадження конкретних заходів для усунення 

перешкод, що заважають його розвитку. 
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2 ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА 

РЕГІОНАМИ 

Кравчук Аліна Василівна, аспірант 

Науковий керівник Перерва Петро Григорович 

д.е.н., професор 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

В сучасних умовах глобалізації без недостатньої підтримки та розвитку 

регіональної інноваційної активності неможливе досягнення високої 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції на світовому 

ринку. Тому метою даного дослідження є аналіз інноваційної діяльності 

промислових підприємств за регіонами. Аналіз статистичних даних [1] показав, 

що найбільша кількість інноваційно-активних підприємств в 2017 році була в 

Черкаській, Одеській, Запорізькій, Львівській, Дніпровській, в м. Києві та 

Харківській областях (рис.1). Харківська область є абсолютним лідером серед 

регіонів України як за кількістю інноваційно-активних підприємств (111 

одиниць), так і за їх часткою до загальної кількості обстежених підприємств 

(28,1%), що є сприятливим показником для економічного розвитку регіону. 

 

Рисунок 1 – Кількість інноваційно-активних підприємств за регіонами за 2017 

рік, одиниць 
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В таблиці 1 представлена інноваційна діяльність промислових 

підприємств за регіонами за 2017 рік. Серед регіонів вищою за середню в 

Україні частка інноваційно активних підприємств була в Харківській, 

Тернопільській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-

Франківській, Запорізькій, Сумській областях та м. Києві [1]. 

Таблиця 1 – Інноваційна діяльність промислових підприємств за регіонами за 

2017 рік [1] 

Регіон 

Кількість інноваційно 

активних підприємств 
Обсяг витрат на 

інноваційну  

діяльність,  
млн.грн. 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 

усього,  
млн.грн. 

усього,  
од 

у % до загальної 
кількості обстежених  

Україна  759 16,2 9117,5 17714,2 

Вінницька 24 15,4 100,4 454,7 

Волинська 17 16,0 162,1 66,8 

Дніпропетровська 51 11,0 1127,3 297,8 

Донецька 22 11,5 725,3 3301,9 

Житомирська 23 13,9 10,4 155,9 

Закарпатська 12 9,0 26,2 358,1 

Запорізька 42 19,1 1393,4 4041,2 

Івано-Франківська 28 21,7 134,2 105,4 

Київська 37 11,0 289,7 770,6 

Кіровоградська 24 22,6 504,2 405,6 

Луганська 7 10,0 20,2 13,1 

Львівська 48 15,2 310,1 763,1 

Миколаївська 25 26,9 324,9 417,3 

Одеська 36 15,7 150,1 157,6 

Полтавська 27 10,4 68,2 243,2 

Рівненська 8 5,9 7,3 9,3 

Сумська 24 20,5 598,5 601,9 

Тернопільська 25 27,5 109,7 126,9 

Харківська 111 28,1 890,9 2515,9 

Херсонська 15 15,5 56,1 287,6 

Хмельницька 8 5,7 24,6 27,8 

Черкаська 32 24,4 124,7 583,1 

Чернівецька 8 14,5 26,1 46,3 

Чернігівська 10 9,6 71,7 345,4 

м.Київ 95 20,7 1861,2 1617,7 

 

Найбільший обсяг коштів у 2017 році було витрачено підприємствами 

м. Києва (1861,2 млн.грн.), Запорізької (1393,4), Дніпровської (1127,3 млн.грн.) 

та Харківської (890,9 млн.грн.) областей. При цьому реалізували найбільший 

обсяг інноваційної продукції підприємства Запорізької (4041,2 млн.грн.), 

Донецької (3301,9 млн.грн.) та Харківської (2515,9 млн.грн.) областей. 
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Найбільш ефективна інноваційна діяльність промислових підприємств була у 

Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, в яких обсяг реалізованої 

інноваційної продукції значно перевищив обсяг витрат на неї. Так в Запорізькій 

області перевищення дорівнювало 2647,8 млн.грн., в Донецькій –

2576,6 млн.грн., а в Харківській – 1625 млн.грн. Найменш економічно 

ефективною була інноваційна діяльність в Дніпровській області (-

 829,5 млн.грн.) та м.Києві (- 243,5 млн.грн.). Однак загальний обсяг 

реалізованої інноваційної продукції на промислових підприємствах по всім 

регіонам України складав 17714,2 млн.грн., що на 8596,7 млн.грн. більше, ніж 

загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність [2]. 

Отже, без інноваційного розвитку регіонів України неможливим є 

розвиток й національної економіки в цілому, що робить вкрай важливим 

вирішення проблемних питань та привернення достатньої уваги до розвитку 

інноваційного середовища на регіональному рівні. 

Список використаної літератури: 
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діяльності промислових підприємств України // Бізнес Інформ. – 2018. – №7. – C. 57–65. 

 

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
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Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

 

В сучасних умовах розвитку інтеграційних процесів та глобалізації 

бізнесу і розвитку виробництва, забезпечення економічної безпеки стає все 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/dop/04/dop_idpp17_w.zip
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більш важливим завданням не тільки на рівні країни, а й на рівні регіонів і 

підприємств. У Полтавському регіоні розташовано ряд провідних підприємств 

машинобудівної галузі України, тому забезпечення їх економічної безпеки є 

важливим завданням. Так як поняття економічної безпеки підприємства є 

комплексним, необхідно розглянути різні аспекти їх діяльності для визначення 

існуючих проблем. 

Дослідження окремих аспектів забезпечення економічної безпеки 

підприємств неодноразово здійснювалися багатьма вітчизняними та 

зарубіжними науковцями. Серед них Р. Дацків, І. Л. Плєтникова, В. Шликов, А. 

В. Кірієнко, І. В. Аніщенко, О. В. Баженова, Т. Г. Васильців та ін. 

Машинобудування довгі роки було однією з провідних галузей 

промисловості Полтавського регіону. До 2012 р. підприємства галузі 

нарощували обсяги реалізації, що свідчить про те, що були усі необхідні умови 

для розвитку та збільшення виробництва продукції, а наявність попиту і ринків 

збуту зумовило отримання очікуваних прибутків (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка обсягу реалізованої продукції галузі машинобудування у 

Полтавській області 2010-2017 рр. (тис. грн.) 

 

З цього ми можемо зробити висновок, що економічна безпека 

підприємств машинобудівної промисловості була на достатньому рівні для 

подальшого нарощування виробництва. 

Проте у 2013 р. в Україні почала погіршуватись політична ситуація у 

середині країни, що зумовило складну економічну ситуацію та погіршення 

інвестиційної діяльності, а також загострились відносини з Російською 

Федерацією, і впроваджені пізніше міждержавні економічні санкції 
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унеможливили подальшу співпрацю українських підприємств із російськими 

споживачами. 

Політична і економічна криза призвела до падіння цінності національною 

валюти, інфляції, відтоку кваліфікованих кадрів за кордон та ін. Таким чином 

відбулось збільшення цін на комплектуючі, витрат на пошук робочої сили та ін. 

що призвело до зростання собівартості продукції. Це підтверджує динаміка 

індексу промислової продукції і рентабельності операційної діяльності (рис. 2). 

Зокрема у 2013 р. був найнижчим відсоток рентабельності операційної 

діяльності, що свідчить про кризу виробництва  у галузі, і хоча станом на 

початок 2018 р. показники мають позитивну динаміку, не можна казати, що 

ситуація у промисловості є стабільною. 
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Рис. 2 Динаміка індексу промислової продукції та рентабельність 

операційної діяльності за 2010-початок 2018 рр. 

Втрата підприємствами великого ринку збуту – Росії, мало великий вплив 

на зниження економічної безпеки підприємств цієї галузі, адже у деяких 

підприємств це був основний ринок збуту (як, наприклад, у 

ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ПрАТ "Кременчуцький 

колiсний завод"), у інших був на другому місці (наприклад у ПрАТ "АвтоКраЗ" 

та ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"). Також, слід зазначити, що 

близько 40% комплектуючих підприємства закуповували у російських 

постачальників, що також вплинуло на виробничі процеси. 
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Підприємства виявились не готовими до швидкого реагування на такі 

події, тому впродовж 2013-2016 рр., згідно даним статистики (рис. 1) мали 

низькі обсяги реалізації продукції, а отже і низьку величину прибутків. Таким 

чином деякі підприємства опинились у кризовому стані, та були змушені 

шукати рішення для покращення свого фінансового стану. 

Підсумовуючи усе, ми бачимо, що внаслідок несприятливих факторів, що 

мали місце у 2013-2016 рр., на підприємствах машинобудівної галузі зазнали 

негативного впливу важливі структурні елементи економічної безпеки 

підприємств, а саме: 

 Фінансова складова (погіршення фінансової незалежності та 

стійкості підприємств, зменшення обсягу продажів та ін.); 

 Інтелектуально-кадрова складова (зменшення кількості 

кваліфікованих кадрів, трудова міграція); 

 Політико-правова (загострення конфлікту з Росією); 

 Збутова (втрата великого ринку збуту) та ін. 

Таким чином, ми можемо окреслити головні напрямки забезпечення 

економічної безпеки підприємств для машинобудівної галузі Полтавського 

регіону: 

 переорієнтування підприємств на вітчизняний ринок збуту, ринок 

збуту країн СНД (виключаючи Російську Федерацію) та країн далекого 

зарубіжжя; 

 забезпечення гідних умов праці для кваліфікованих робітників; 

 пошук нових постачальників комплектуючих; 

 оптимізація обсягу виготовлення продукції згідно із попитом на 

потенціальних ринках збуту. 

Список використаної літератури: 
1. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або 

Stock market in frastructure development agency of Ukraine (SMIDA) [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://smida.gov.ua 

2. Головне управління статистики у Полтавській області [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.pl.ukrstat.gov.ua 
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3. Гришко Н.Є. Управління економічною безпекою підприємства на засадах 

превентивного регулювання / Н.Є.Гришко // Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Серія «Економічні науки». Кременчук: КрНУ, 

2014. – 1/2014/ (3). – С. 44–51. 

4. Машинобудування Полтавської області [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.esz.org.ua/?page_id=2641 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ИДЕОЛОГЕМЫ ДЛЯ «ТРЕТЬИХ СТРАН». 

2. СТРАНЫ, БРОСИВШИЕ ВЫЗОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

Осик Юрий Иванович, 

 к.т.н., доцент, профессор  

Сумский государственный університет 

 

Приведем характеристику глобализации, которую дает Гж. Колодко, 

архитектор польских экономических реформ, дважды министр финансов и 

вице-премьер Польши, со своей командой выведший Польшу в высокоразвитые 

страны вопреки идеям Вашингтонского консенсуса: «Глобализация – это … 

жестокий, либеральный, алчный, агрессивный капитализм, арена действий 

которого теперь – весь мир» [5, С. 39].  

В Европе в сфере глобализации кризис обозначился тем, что она начала 

давать сбои в среде ее апологетов – развитых стран. Экономическое 

неравенство относительно бедных Греции и Испании против богатого ядра ЕС 

– Германии, Франции и Великобритании – оказалось деструктивным началом, 

расшатывающем устои ЕС и побуждающим к регионализации (пример 

Каталонии). Безработица в Испании несколько лет тому назад доходила до 

25%, среди молодежи - до 40%. До разрыва не дошло, и эти страны пока 

удерживаются в ЕС, в частности, Греция - не без помощи инвестиционного 

допинга. На начало 2018 г. долг Греции составил 180% от ВВП и эксперты не 

верят, что страна выплатит его в ближайшее десятилетие - хватило бы 

профицита бюджета (2%) на выплату процентов по долгу. Брексит 

Великобритании можно трактовать по-иному – один из лидеров ЕС 

взбунтовался против разгула демократии и попрания национальных интересов в 

угоду космополитизму в этом союзе. Это значимый индикатор того, что этап 

http://www.esz.org.ua/?page_id=2641
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глобализации мировой экономики не приостановился, а пошел вспять. 

Референдум в Каталонии в октябре 2017 г. новейшее тому подтверждение. 

Западные ученые в сфере менеджмента различают демократию (это их 

«все») и автократию. В их современных концепциях возможен континуум 

лидерского поведения между демократией и автократией, но поле между ними 

не имеет отчетливо обозначенного промежуточного этапа: их несколько, они 

систематически не изучены и не имеют фиксированных принципиальных 

различий. 

В Китае уловили неуловимый Западом симбиоз демократии и автократии, 

назвав его меритократией, четко сформулировали его базовые положения и 

принципы, а главное, успешно реализуют их в национальной социально-

экономической практике. Китайская модель управления (по Д. Беллу) состоит 

из 3-х элементов: а) демократия внизу; б) экспериментирование между 

местными и центральными уровнями власти; в) меритократия на высшем 

уровне. 

Идея о том, что политическая и хозяйственная системы должны пытаться 

отбирать и продвигать лидеров с выдающимися добродетелями и 

способностями, - главная в политической теории и практике Китая. Китай эту 

идею успешно воплощает с помощью меритократии. В последние десятилетия 

у Китая сбоев меньше, а успехов - больше. Может потому, что идеал «Великого 

пути» «да дао» в «Книге ритуалов» соблюдается безукоснительно и ему 

соответствует идеал меритократии, согласно которому «достойне и способные 

должны назначаться на руководящие должности» - качество «достойные» 

находится на первом месте! Наверное, самое сложное в меритократии (как и в 

любой форме управления) – обеспечение добродетельных лидеров. Лидер с 

выдающимся умением, но без надлежащих добродетелей, является худшим 

типом лидера, т.к. способен разработать лучший способ реализации 

аморальных целей (оратор А. Гитлер). 

Если целью является отбор лидеров, стремящихся служить обществу, то 

минимальным условием будет удаление наносящих этому обществу ущерб. 
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Поэтому кандидаты с криминальным прошлым, особенно обвиненные в 

серьезных преступлениях (убийство, изнасилование), должны быть лишены 

права занимать любые государственные должности (не говоря о высших). В 

Китае политические лидеры не могут занимать политических должностей, если 

их вина в совершении преступлений доказана. В стране реализуется  

положение, что уважительное отношение к своим родителям является 

необходимым этапом в выработке поведения уважения к другим и развития 

моральности за пределами семьи. Т.е., отсеивают кандидатов, нарушивших 

базовые нормы уважения к собственной семье. В современном европейском 

мире руководить государством и правительством могут уголовники. 

Кто имеет право судить о моральных качествах кандидатов и в какой 

пропорции? Это оценка через близкое знакомство и внимательное наблюдение 

на протяжении до 15-20 лет в различных ситуациях (примерно 60:20:20 – 

коллеги, руководители и подчиненные соответственно). Это реально 

осуществляется в Китае, и его лидеры мотивированы внедрять позитивные 

практики в экономике и политике. Эффективный способ оценки преданности 

служения стране и людям состоит в выявлении того, в какой мере кандидаты 

готовы пожертвовать собственными интересами ради страны (например, 

волонтерство - в годы войны и в мирное время – ради раненных, бедных и 

больных).  

Д. Белл отмечает, что «меритократия, наверное, является одновременно и 

наиболее, и наименее исследованной темой в политической теории» [2]. В 

экономической науке меритократия исследована еще меньше. 

Список использованной литературы: 

 
1. Вольский А., vnews.agency. http://www.ukrpolitic.com/?p =7160&lang=ru Дата 

обращения 29.10.2017.  

2. Белл Д. Китайська модель. Політична меритократія та межі демократії. Наш 

формат, Київ, 2017. – 312 с. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ* 

Прокопенко Ольга Володимирівна,  

д.е.н., проф. 

Академія техніко-гуманітарна, м. Бельсько-Бяла 

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса 

Омельяненко Віталій Анатолійович, 

к.е.н., доц. 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Корнатовскі Роберт, здобувач 

Сумський державний університет 

ТОВ Meritt Group, м. Варшава 

 

Однією з запорук довготривалого успіху промислових підприємств на 

ринку є вдалий вибір ефективної стратегії, яка комплексно враховує, з одного 

боку, особливості економічних процесів та тенденції майбутніх змін на ринку, а 

з іншого, потенціал підприємства (можливості і ресурси). В сучасних умовах 

стрімкого розвитку технологій і глобалізації ринків необхідно змінити підходи 

до вибору бізнес-стратегій підприємств, запозичуючи найкращий досвід 

світових лідерів та впроваджуючи власні креативні рішення. Розроблення 

ринкової стратегії не тільки дозволяє підприємствам сформувати власний 

позитивний імідж, а й вийти на ринок з цікавими пропозиціями.  

Промислові підприємства мають планувати свою діяльності на 

стратегічному рівні, застосовуючи науково-обгрунтовані й практично-

орієнтовані підходи, адже глобалізація швидкими темпами поглинає світ і 

бізнес здійснюється вже у нових вимірах, у новому інформаційному просторі, у 

нових областях. Це впливає на швидкість адаптації до ринкових реалій, 

визначення концепції діяльності, вибір бізнес-моделі з точки зору ринкової 

безперервності, окреслення принципів (корпоративної соціальної 

відповідальності, цілеспрямованого управління, сталого розвитку і т.п.) та 

узгодження механізмів ведення бізнесу й управління ризиками. 

Факт взаємопов’язаності особливо значущий для світового ринку. Згідно 
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Роберт Б. Рейч, економісту з Гарвардського університету, «земна куля швидко 

перетворюється в єдиний ринок. Товари стають все дешевше, незалежно від 

національних кордонів». І це потрібно враховувати ще на етапі планування 

діяльності, що має бути чітко регламентовано. 

З метою визначення індикаторів успішності стратегічної діяльності 

розглянемо фактори впливу на діяльність промислових підприємств, 

урахування яких є також необхідною передумовою будь-якого стратегічного 

аналізу. Науковці широко досліджували фактори впливу на діяльність 

підприємств. Зокрема, Агнєшка Паркітна і Беата Садовська систематизували 

фактори визначення прибутковості підприємств, які виокремили науковці 

М. Майоуска, Л. Ньежуравскі, Г. Овчарчик-Шпаковскa, Ковалак, Семіньська, 

А. Сковоронек-Мілкачер, Р.В. Гріффін, Бобер, Б. Гайджик, Б. Джама, Е. Новак, 

К. Облуч, Д. Кемпбелл, Ж. Хемілл, Т. Пурді та Рокита. 

Команда дослідників з Тилбургського університету вказує на існування 

ряду факторів, що впливають на залучення та комерціалізацію інноваційної 

діяльності фірми в Танзанії, які вони поділяють на три групи: 

1. Фактори на рівні підприємства, що вказують на наявність додаткових 

активів на підприємстві, таких як існуюча внутрішня база знань, придбання 

знань та корпоративна культура. Це стосується і основних фондів, власності та 

зовнішніх мереж, які полегшують фірмі доступ до критичних ресурсів, знань та 

можливостей. Ці фактори дозволяють поглинати наукову та технологічну 

інформацію та посилювати комерціалізацію інновацій з більшою вірогідністю 

відповідності ринковому попиту. 

2. Фактори інноваційного рівня, що стосуються узгодження інновації з 

бізнес-моделлю фірми, природою продукту фірми, витратами на комунікацію 

та поглинальними можливостями.  

3. Екологічні чинники, що відносяться до інституційної структури, 

полегшують накопичення знань, співпрацю з іншими фірмами та наявність 

ринків збуту технологій, включаючи галузеву структуру.  

Мельник О.Г. і Нагірна М.Я. запропонували наступні класифікаційні 
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ознаки для типології факторів впливу на експортну діяльність підприємств: за 

ступенем спонукання до експортної діяльності: заохочувальні і ускладнюючі 

(дана типологія допоможе ідентифікувати мету впливу факторів); за сферою 

впливу: фінансово-економічні, маркетингові, управлінські, пов’язані з 

виробничим процесом, логістичні, соціальні тощо (що допоможе 

конкретизувати сферу дії факторів); за рівнем конструктивності: конструктивні, 

деструктивні та нейтральної дії (допоможе визначити корисний ефект впливу); 

за рівнем комплексності об’єкта впливу: одиничного впливу та комплексного 

впливу (полегшить ідентифікувати обсяг впливу фактора). 

Крім того, фактори поділяють на глобальні і локальні, макро-, мезо- та 

мікроекономічні тощо. Отже, науковці широко дослідили фактори впливу на 

діяльність підприємства і якісно і кількісно. Розглянемо сутність основних 

факторів впливу на діяльність промислового підприємства на різних ринках. 

До зовнішніх факторів впливу, в першу чергу, віднесемо: політичні, 

економічні, фактори, правові, конкурентні, ринкові, науково-технічні, пов'язані 

з національною культурою і укладом життя а також, природні фактори. 

До найважливіших внутрішніх факторів впливу відносимо: організаційні, 

управлінські, ресурсні, технічні, фінансові. 

Відзначимо, що всі фактори впливу координуються між собою, 

взаємопроникають і утворюють конкретну ситуацію, від правильної оцінки якої 

залежить вибір ринкової стратегії. 

*Робота містить результати дослідження за грантом Президента України за конкурсним проектом № 

0118U005233 «Формування механізмів стратегічного управління в сфері національної безпеки України на 

основі системної стійкості інноваційної системи» Державного фонду фундаментальних досліджень 
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3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Дем’яненко Тетяна Іванівна 

к. е. н., доцент  

Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Управління персоналом у широкому розумінні становить цілеспрямовану 

координацію суспільного процесу відтворення, який включає управління 

людськими ресурсами.  

 Розвиток продуктивних сил суспільства супроводжується поглибленням 

поділу праці, розчленуванням її на окремі процеси. Тому виникає об’єктивна 

необхідність координувати ці процеси в організованих системах (трудовий 

колектив, підприємство, об’єднання, галузь, народне господарство).  

Управління – обов’язковий елемент доцільної форми організації 

колективної діяльності людей, а також технічних і технологічних систем. Тобто 

воно здійс-нюється скрізь, де треба відповідно впливати на об’єкт або систему з 

метою упорядкування чи переведення її з одного стану в інший. Отже, 

управління іманентне суспільному виробництву на будь-якій стадії його 

розвитку.  

У той же час трудові відносини - чи не найскладніша проблема 

підприємництва, особливо коли колектив підприємства налічує десятки, сотні і 

тисячі людей. Трудові відносини охоплюють широке коло проблем, пов'язаних 
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з організацією трудового процесу, підготовкою і набором кадрів, вибором 

оптимальної системи заробітної плати, створенням відносин соціального 

партнерство на підприємстві. 

Тому, для того щоб підприємство працювало ефективно, необхідно 

правильно організувати працю працівників, при цьому постійно контролюючи 

діяльність працівників, використовуючи різні методи управління персоналом. 

У зв'язку з цим актуальність теми курсової роботи не викликає сумніву. 

Особливу увагу необхідно приділяти поліпшенню умов праці. На жаль, з 

переходом до ринкової економіки цій проблемі приділяється найменше уваги. 

Управління персоналом - поняття комплексне, яке охоплює широкий 

спектр питань: від розробки концепції кадрового менеджменту і мотивації 

працівників до організаційно-практичних підходів до формування механізму її 

реалізації в конкретній організації. 

Управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована 

на досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення 

цілей підприємства та особистісних цілей [2]. Перші, традиційно, пов'язуються 

з забезпеченням ефективності підприємства. Причому ефективність іноді 

розуміється у вузькому значенні - як отримання максимального прибутку. 

Однак дедалі частіше ефективність розглядається не тільки в економічному 

плані - як економічність, якість, продуктивність, нововведення, прибуток, а і в 

більш широкому контексті й пов'язується з такими поняттями особистісного, 

психологічного плану, як задоволеність співробітників своєю працею, участю у 

трудовому колективі підприємства, високий рівень самооцінки колективу, 

мотивація персоналу до ефективної праці. 

У практичній діяльності підприємств останнім часом дедалі ширше 

запроваджується стратегічне планування. При цьому при розробці стратегічних 

планів розвитку підприємства визначаються найважливіші пріоритети кадрової 

політики, завдання та напрямки їх досягнення. Таким чином, основні 

пріоритети кадрової політики підприємства на певний тривалий період є 

важливим компонентом стратегічного плану розвитку підприємства. В 
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стратегічному плані підприємства визначаються такі складові кадрової 

політики, як визначення якісного складу персоналу, критеріїв підбору 

співробітників, структури і штатного розкладу підприємства, напрямків 

підвищення кваліфікації окремих категорій співробітників [1]. 

Для більш чіткої організації системи управління персоналом на 

підприємстві розробляють концепцію управління персоналом, що деталізує 

напрямки кадрової політики, які прийняті в стратегічному плані розвитку 

підприємства. 

Мета концепції управління персоналом - створення системи, що 

ґрунтується, в основному, не на адміністративних методах, а на економічних 

стимулах і соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів 

працівника з інтересами підприємства в досягненні високої продуктивності 

праці, підвищенні ефективності виробництва, одержанні найвищих 

економічних результатів діяльності підприємства [3]. 

У процесі оцінювання співробітника враховуються результати роботи 

підрозділу й підприємства в цілому. Співробітник, як би добре він не працював 

на своєму місці, не може одержати високу оцінку, якщо його підрозділ не 

впорався зі своїми завданнями. При цьому останнім часом відбувається 

перегляд традиційних термінів оцінювання (рік, півроку) на користь періодів, 

що змінюються, - завершення проекту або його стадії, перехід до нової 

структури і т.д. 

Отже, умови ринкової економіки, що склалися в Україні, обумовили 

необхідність розробки принципово нових підходів до управління персоналом з 

усвідомленням того, що головним резервом підприємства є працівники, а за 

його межами – споживачі продукції, якість якої забезпечує персонал. З 

урахуванням цього положення в сучасних умовах потрібна розгорнута система 

кадрової роботи, яка спирається не стільки на організаційні методи, скільки на 

досягнення сучасної управлінської психології. 
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Сутність економіко-математичних методів планування і прогнозування 

виробництва полягає в тому, що вони дозволяють з меншими витратами часу і 

коштів знаходити кількісне вираження взаємозв'язку між складними соціально-

економічними, технологічними та іншими процесами, опосередкованими в 

показниках. В сучасних умовах практично будь-який показник може бути 

запланований допомогою економіко-математичного методу. Застосування цієї 

групи методів сприяє усуненню суб'єктивізму в плануванні і підвищує 

науковий рівень обґрунтованості плану. Однак застосування цих методів 

вимагає точного математичного опису економічного завдання і часто 

експертної оцінки отриманих даних. 

Одним з найбільш перспективних напрямів в математичні методи в 

економіці на даний момент є економіко-математичне моделювання з 

використанням комплексних змінних. Математична економіка (один з розділів 

математичних методів в економіці, поряд  з економетрикою) — сфера наукової 
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та практичної діяльності, метою якої є математично формалізоване опис 

економічних об'єктів, процесів і явищ. 

В одному з найбільш поширених в Україні вступному курсі західної 

економічної теорії сказано: "Статистичний аналіз економічних даних 

називається економетрикою, що буквально означає: наука про економічні 

вимірах" [1, с. 25]. Економетричні розрахунки дозволяють підприємству 

розрахувати майбутні можливості і загрози і спрогнозувати майбутню 

діяльність. Економічні процеси розвиваються в часі, тому велике місце в 

економетриці займають питання аналізу і прогнозування часових рядів, в тому 

числі багатовимірних. При цьому в одних завданнях більше уваги приділяють 

вивченню трендів (середніх значень, математичних очікувань), наприклад, при 

аналізі динаміки цін. 

Економетричні моделі дозволяють прогнозувати широке коло показників 

(ВНП, доходи населення, споживання товарів і послуг та ін.). В умовах 

автоматизації розрахунків створюється можливість розробки альтернативних 

варіантів розвитку економіки з урахуванням змін зовнішніх і внутрішніх умов 

(факторів). Слід зазначити, що використання економетричних моделей вимагає 

створення банків даних і підготовки висококваліфікованих фахівців з розробки 

та реалізації цих моделей. 

Мета імітаційного моделювання полягає у відтворенні поведінки 

досліджуваної системи на основі результатів аналізу найбільш суттєвих 

взаємозв'язків між її елементами. Імітаційні моделі дозволяють відтворювати 

реальні процеси і передбачати результати різних дій. Наприклад, імітаційну 

модель оптимізаційного процесу можна уявити, як систематичне зміна значень 

керованих змінних з подальшим отриманням результатів прогнозу і їх аналізу. 

Моделі прийняття рішень ґрунтуються на теорії ігор і застосовуються в 

умовах невизначеності або в ситуаціях, коли інтереси сторін не збігаються. 

Кожна з сторін приймає такі рішення, тобто вибирає таку стратегію дій, яка з їх 

точки зору забезпечує найбільший виграш або найменший програш. Причому 

кожній із сторін ясно, що результат залежить не тільки від власних дій, але і від 
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дій партнерів. Наприклад, протиборство конкурентів в процесі боротьби за 

ринок збуту конкретного виду продукції. 

Моделі мережевого планування застосовуються з метою скорочення 

термінів виконання складних проектів та інших робіт і оптимального 

використання призначених для цього ресурсів. Термін "мережеве планування" 

набуває останнім часом більшої популярності. Основою мережевого 

планування служить зображення комплексу взаємопов'язаних робіт у вигляді 

графа, зазвичай іменованого мережевим графіком, стрілочної діаграмою, 

логічною мережею або мережевою моделлю. У мережевому графіку 

відображається послідовність етапів планування, необхідних для досягнення 

заздалегідь поставленої мети. 

Прикладом мережевих методів планування є метод ПЕРТ-час, або ПЕРТ-

витрати. У даній постановці задачі стрижневе значення набуває завдання 

нормування робіт, які включаються в структуру мережевого графіка. При 

цьому, як правило, рекомендується визначати три оцінки тривалості робіт: 

максимальний час, мінімальний і найбільш ймовірний час виконання роботи. 

Тут часто можуть виникати певні проблеми, так як персонал економічних 

служб промислових підприємств ще далеко не завжди здатний виконувати на 

якісному рівні дані роботи.   

Економіко-математичні моделі можуть бути реалізовані за допомогою 

економіко-математичних методів (ЕММ). ЕММ являють собою способи 

(прийоми) розрахунку економічних показників із застосуванням методів 

прикладної математики та математичної статистики. За допомогою ЕММ 

з'являється можливість всебічного обґрунтування зміни економічних 

показників. Вони дозволяють підвищувати якість прогнозів, здійснювати 

багатоваріантні оптимізаційні розрахунки. 

Дані методи широко вивчаються, але використовуються в більшості 

випадків досить рідко або не використовуються взагалі. Разом з тим, на нашу 

думку, дані методи носять прогресивний характер, хоча і застосовуються в 

основному на іноземних підприємствах. В Україні на промислових 
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підприємствах використовується в більшості встановлене програмне 

забезпечення, яке дозволяє планувати без особливих витрат часу. 

Список використаної літератури: 

1. Долан Е.Дж., Ліндсей Д.Е. Ринок: мікроекономічна модель. - СПб: СП "Автокомп", 1992. - 

496 с.  

2.Pererva P.G. Technology transfer / P.G.Pererva, György Kocziszky, D.Szakaly, M.Somosi Veres 

- Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p. 

3.Nagy Szabolcs Monitoring of innovation and investment potential of industrial enterprises / S. 

Nagy, P. Pererva // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матеріалів 10-ї 

Міжнар. наук.-практ. конф., 18 травня 2018 р. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 88-89. 

4.Sikorska M. Compliance service at guest services enterprises / M.Sikorska, György Kocziszky, 

P.G.Pererva // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 жовтня 2017 р. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 389-391. 

5. Nagy Szabolcs Digital economy and society – a cross country comparison of Hungary and Ukraine / S.Nagy 

// Вісник НТУ «ХПІ»" (економічні науки). – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 46 (1267). – С. 174-179. 

6.Kocziszky György Reputational compliance / György Kocziszky, M.Veres Somosi, 

T.O.Kobielieva // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017" : тр. 

13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. / ред.: О.В. Манойленко. – Харків : НТУ 

"ХПІ", 2017. – C. 140-143. 

7.Nagy Szabolcs Current evaluation of the patent with regarding the index of its questionnaire / 

S.Nagy, M.Sikorska, P.Pererva // Сучасні підходи до креативного управління економічними 

процесами : матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квітня 2018 р. – Київ : НАУ, 2018. – С. 21-22. 

8.Перерва П.Г. Управління інноваційною діяльністю // Маркетинг: теорія, світовий досвід, 

українська практика: підруч. / О.А.Старостіна, Н.П.Гончарова, Є.В.Крикавський, та ін., за 

ред. О.А.Старостіної. – К. : Знання, 2009. – С.461-518. 

9.Kocziszky György Anti-corruption compliance in the enterprise's program [Electronic resource] / 

G.Kocziszky, M.Veres Somosi, P.G.Pererva // Стратегічні перспективи розвитку економічних 

суб'єктів в нестабільному економічному середовищі.– Кременчук, 2017. – С. 164-167. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1r-6uz8h9jl-bCWwpPrY7esG925mrQudP/view 

10. Nagy Szabolcs Estimation of economic efficiency of power engineering / S.Nagy, M.Sikorska, 

P.Pererva // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 

розвиток, 18-19 квітня 2018 р. – Харків : ХНУБА, 2018.  – С. 3-6. 

11. Kocziszky György Compliance risk in the enterprise / G.Kocziszky, M.Veres Somosi, 

T.O.Kobielieva // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 

перспективи, ефективність "Форвард–2017" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 

студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р.– Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 54-57. 

 

 

РОЗРОБКА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ФІНАНСОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПАТ «УКРТАТНАФТА» 

Булка Альона Олегівна,студентка 

Науковий керівник Петченко Марина Валентинівна, 

к. е. н., доцент 

Кременчуцький національний університе 

імені Михайла Остроградського 

 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://drive.google.com/file/d/1r-6uz8h9jl-bCWwpPrY7esG925mrQudP/view


55 

 

У сучасному світі діяльність підприємств тісно пов’язана з  фінансово-

економічними кризовими явищами в економіці країни та посткризовим 

періодом. Тому підприємства постійно повинні враховувати  можливий вплив 

криз у своїй господарській діяльності та розробляти стратегії розвитку з 

адаптивним інструментарієм їх попередження і подолання.    

Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року [1] 

одним із стратегічних напрямів економіки є забезпечення енергетичної 

незалежності. Набуває актуальності фінансова стабілізація українських 

підприємств переробної промисловості для розширення можливостей їх 

подальшого розвитку шляхом виявлення та усунення причин появи кризових 

явищ.  

Важливе значення для вітчизняної економіки має ПАТ «Укртатнафта» – 

єдиний наразі діючий нафтопереробний завод України, як основне джерело 

створення стратегічних запасів нафтопродуктів. Із метою розробки 

пріоритетних напрямів фінансової стратегії ПАТ «Укртатнафта», вважаємо 

доцільним використати SWOT-аналіз як інструмент для оцінки сильних та 

слабких сторін, а також можливостей і загроз, що виникають за сучасних умов 

господарювання підприємства. 

Результати проведеного SWOT-аналізу наведено у табл. 1. У процесі 

проведеного аналізу виявлені основні загрози зовнішнього середовища та 

слабкі сторони підприємства, що допоможе вчасно їх ідентифікувати та 

нейтралізувати при складанні фінансової стратегії ПАТ «Укртатнафта». 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз ПАТ «Укртатнафта» 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1) відсутність конкурентів 

2) відповідність пріоритетам економіки України 

3) вигідне географічне положення 

4) відповідність якості продукції європейським 

стандартам 

5) високий рівень виробничої потужності 

підприємства (18,6 млн. т нафти на рік) 

1) висока вартість сировини 

2) низька ціна аналогічної продукції, яку 

виготовляють імпортери 

3) фізичний знос та технологічна відсталість 

основних виробничих фондів 

4) недостатність фінансових ресурсів для 

впровадження  сучасних технологій 
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6) збільшення обсягів виробництва у динаміці 

7) реалізація через процедуру електронних 

аукціонів та за довгостроковими договорами 

8) підвищення якості продукції, що випускається 

5) значні ризики щодо повернення вкладених 

інвестицій і одержання прибутку 

6) великі витрати на природоохоронні заходи 

Можливості (O) Загрози (T) 

1) диверсифікація імпорту нафтопродуктів в 

Україну (не більше 30% з одного джерела) 

2) збільшення завантаження НПЗ (завдяки 

переробці української та азербайджанської нафти) 

3) орієнтація на українську нафту як основну 

сировину для нафтопродуктів 

4) нарощування реалізації продукції власникам 

АЗС та кінцевим споживачам 

5) впровадження інноваційних технологій 

 

1) політична та економічна нестабільність в  

країні 

2) домінування імпортованих нафтопродуктів на 

українському ринку 

3) скорочення видобутку вітчизняної нафти 

4) недосконалість існуючої системи проведень 

державних закупівель нафтової сировини 

5) надмірне здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції 

6) відсутність державної підтримки проектів 

реконструкції та модернізації об’єктів 

нафтопереробної галузі 

7) активне поширення і використання 

альтернативних джерел палива (біоетанол, біодизель) 

 

На підставі отриманих результатів проведеного SWOT-аналізу, можна 

зробити висновок, що на даний момент основним стримуючим фактором, що 

гальмує розвиток підприємства, є відсутність достатнього рівня державної 

підтримки. На сьогодні така проблема є актуальною, адже залежність 

вітчизняного ринку від імпортних нафтопродуктів останніми роками складає 

60-80%. Це призвело до повної зупинки більшості українських НПЗ та ГПЗ.  

Неконтрольоване зростання обсягів нафтопродуктів імпортного 

виробництва на вітчизняному паливному ринку представляє загрозу не тільки 

погіршенню становища ПАТ «Укртатнафта», а й стабільності внутрішнього 

ринку та національним інтересам України [2]. 

Відповідно, така ситуація не дає можливість підприємству повною мірою 

реалізовувати свій потенціал, адже воно має недостатньо фінансових ресурсів 

для впровадження сучасних технологій, оновлення матеріальної бази. Слід 

зазначити, що підприємство здійснює модернізацію і реконструкцію 

виробничих установок та технологічного обладнання за власні фінансові 
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ресурси. 

За результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що основними 

внутрішніми напрямами фінансової стратегії ПАТ «Укртатнафта» повинні 

бути: 

1) нарощування обсягів виробництва; 

2) підвищення якості та екологічності продукції; 

3) орієнтація на українську сировину та українського споживача; 

4) удосконалення маркетингової політики; 

5) оптимізація структури капіталу; 

6) підвищення ефективності використання капіталу підприємством; 

7) забезпечення високого рівня інноваційного розвитку шляхом залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій. 

Реалізація перелічених напрямів повинна лягти в основу фінансової 

стратегії підприємства, що дозволить відновити фінансову стійкість 

підприємства, подолати збитковість, підвищити рівень ліквідності і  

платоспроможності та нормалізувати ділову його  активність . 

Список використаної літератури: 

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 року [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk 

_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf 

2. Офіційний сайт ПАТ «Укртатнафта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ukrtatnafta.com/ 

 

 

МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Дем’яненко Тетяна Іванівна, 

к. е. н.,доцент  

Лотоцька Єлизавета Миколаївна., студентка  

Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Проблема мотивації є однією з найбільш складних і займає одне з 

центральних місць в системі управління персоналом при досягненні цілей і 

http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk%20_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf
http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk%20_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf
http://www.ukrtatnafta.com/


58 

 

завдань підприємства. Керівництво завжди зацікавлене в ефективному 

використанні свого кадрового потенціалу, щоб досягти поставлених цілей і 

завдань підприємства і не упустити додаткові можливості, якими володіє 

мотивуючий ефект. При цьому виникає безліч практичних питань по створенню 

і підтримці зацікавленості працівників в результатах їх трудової діяльності. 

У різний час безліч дослідників цієї галузі пізнання і фахівців суміжних 

наук висували свої теорії та ідеї, намагаючись вирішити проблеми управління 

персоналом. Мотиваційні аспекти досліджували такі класики менеджменту, як 

Ф. Герцберг, Е. Лоулер, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, М. 

Мескон, Л. Портер. 

Мотивація персоналу – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних 

сил, які спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми 

діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення 

особистих цілей і цілей організації [1, с. 97]. 

Загальну характеристику процесу мотивації можна уявити, якщо 

визначити використовувані для його пояснення поняття: потреби, мотиви, цілі. 

Існує безліч трактувань даних категорій, але на мій погляд, найбільш 

точно їх сформулював автор Каверін С. Б. [2, с. 176] Потреби – це стан людини, 

яка відчуває потребу в об'єкті, необхідному для його існування. Потреби є 

джерелом активності людини, причиною його цілеспрямованих дій. 

Мотиви – це спонукання людини до дії, спрямовані на результат (мета). 

Цілі – це бажаний об'єкт або його стан, до володіння яким прагне людина. 

Одна з основних проблем, з якими сьогодні стикається менеджмент, 

полягає в необхідності знайти спосіб ефективного стимулювання високої 

продуктивності праці персоналу, підвищення його задоволеності роботою, 

зацікавленості в ній і відданості організації. 

Застосування кожного методу мотивації або їх сполучення залежить від 

конкретних умов, в яких працює організація. В адміністративних установах, 

заснованих на наказах і розпорядженнях, конкретне застосування методів 

примушення відносно дисципліни, порядку роботи, додержання норм, 
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стандартів та інших вимог необхідно. Використання мотивів примушення в 

творчих колективах може принести велику шкоду, яка викликає загасання 

енергії пошуку, страху здобуття негативного результату. 

При вивченні положень деяких авторів, були виділені наступні методи 

мотивації: 

організаційно-адміністративні методи засновані на директивних 

вказівках. Ці методи базуються на владній мотивації, заснованій на 

підпорядкуванні закону, правопорядку, старшому за посадою і т.д., і спирається 

на можливість примусу. Вони охоплюють організаційне планування, 

організаційне нормування, інструктаж, розпорядництво, контроль. В управлінні 

владна мотивація відіграє дуже важливу роль: вона припускає не тільки 

безумовне дотримання законів і нормативних актів, прийнятих на державному 

рівні, але і чітке визначення прав і обов'язків керівників і підлеглих, при яких 

виконання розпорядження керівництва обов'язково для підлеглих; 

економічні методи пов'язані з додатковими вигодами, які люди 

отримують в результаті виконання пропонованих їм вимог. Ці вигоди можуть 

бути прямими (грошовий підхід) або непрямими, що полегшують отримання 

прямих (вільний час, що дозволяє заробити в іншому місці). Наприклад: 

методи, що використовуються федеральними і регіональними органами 

управління; методи, що використовуються організацією [2,3]. 

Ефективність економічних методів різко зростає при їх сполученні з 

іншими, насамперед з моральними методами мотивування. До моральних 

методів стимулювання відносимо визнання, яке може бути особистим або 

публічним. Суть особистого визначення складається в тому, що кращих 

працівників постійно згадують в спеціальних доповідях вищому керівництву 

організації, їх персонально поздоровляє адміністрація з приводу ювілеїв і 

сімейних свят, залучають до розробки стратегічних планів розвитку організації. 

Але в Україні така практика не здобула широкого розповсюдження.  

Таким чином, система мотивації персоналу може бути заснована на 

різноманітних методах, вибір яких залежить від опрацьованості системи 
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стимулювання на підприємстві, загальної системи управління і особливості 

діяльності самого підприємства. Класифікація методів мотивації залежно від 

орієнтації на вплив на ті чи інші потреби може бути здійснена на організаційно 

розпорядчі (організаційно-адміністративні), економічні та соціально-

психологічні. Так само методи стимулювання можна згрупувати в наступні 

чотири види: економічні стимули, управління по цілях, збагачення праці, 

система участі. 
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В условиях развития и действия рыночной экономики появляется 

объективная необходимость в заинтересованности по вопросам организации 

контроля, как на государственном, так и внутрихозяйственном уровне. Наличие 

производственных предприятий различных организационно-правовых форм, 

увеличение предприятий сферы услуг, рост участников определили 

необходимость создания независимого финансового и управленческого 

контроля с целью подтверждения информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта для всех заинтересованных участников хозяйственного оборота. 

Экономические субъекты нуждаются в проверках, которые будут выявлять 

недостатки в управлении и в деятельности до того, как они будут выявлены 
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контролирующими органами извне. Любая деятельность хозяйствующего 

субъекта (производственная, финансовая, коммерческая, инвестиционная, 

инновационная и т.п.) всегда связана с определенным риском, т.е. из 

существованием вероятности наступления выгоды или ущерба для субъекта. 

Одним из важнейших направлений развития украинской экономики к 

европейскому уровню является формирование доверия в обществе. Важным 

препятствием на пути к этому являются комплаенс нарушения как вид 

экономического преступления. Обнаружение на предприятии фактов 

мошенничества и недобросовестных действий работника приводят к потере 

доверия общественности, что в свою очередь может значительно пошатнуть 

доверие заинтересованных сторон и потенциальных клиентов предприятия. В 

результате комплаенс нарушений финансовая отчетность предприятия может 

быть существенно искажена. Поэтому возникает потребность в ее независимой 

экспертизе. Внутренний контроль, комплаенс-контроль, внутренний аудит в 

таких условиях позволяют с помощью экономических средств обеспечить 

устойчивость экономической жизни. 

Согласно Лимской декларации руководящих принципов контроля, 

контроль - это неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой 

является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений 

принципов, законности, эффективности и экономии расходования 

материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь 

возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях, привлечь 

виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб 

или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем.  

В современных условиях хозяйствования предприятий и организаций 

достаточно острой остается проблема налаживания взаимодействия 

предприятий всех форм собственности с государственными органами контроля. 

Эти проблемы взаимодействия связаны с многочисленными вопросами, 

которые возникают в процессе ведения хозяйственной деятельности, в 
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частности: нестабильность и несовершенство законодательства, а, 

следовательно, неоднозначное толкование нормативно-правовых актов; 

формирование и представление многочисленных отчетов, расчетов, объяснений 

и тому подобное. В связи с этим предприятиям необходимо осуществлять 

поиск более прогрессивных инструментов реализации стратегических планов 

развития внутреннего контроля текущего состояния промышленной 

организации. Подобным элементом может быть введение новой формы 

контроля – комплаенса. 

Комплаенс-контроль - контроль соответствия деятельности требованиям 

законодательства, профессиональной практике и этике, с целью минимизации 

или недопущении возникновения рисков, связанных с применением санкций, 

как со стороны государственных органов, так и потребителей продукции 

предприятия, в результате несоблюдения требований законодательства, 

внутренних документов, процедур или иных стандартов. 

Возможно отождествление комплаенс-контроля с внутренним аудитом 

или внутренним контролем. Это частично правомерно, но сужает 

представление о содержании и назначении данной функции только до уровня 

контроля. Функционал внутреннего аудитора связан с последующим контролем 

эффективности функционирования системы комплаенс-контроля, в то время 

как ревизор или контролер ориентирован на оценку конкретных операций 

финансово-хозяйственной деятельности. Эффективная реализация комплаенс-

функции возможна только в случае регулярной адаптации необходимых 

регулятивов деятельности к запросам быстро изменяющейся внешней среды. 

Речь идет об изменении внешнего законодательства, вызванного развитием и 

изменением системы государственного регулирования бизнес-деятельности 

(появление новых законов или санкционных мер, ограничивающих сферу 

деятельности компании в определенной отраслевой сфере), социально-

экономического, экологического и др.  

Для определения места комплаенс-контроля в системе внутреннего 

контроля организации рекомендуется провести сравнительный анализ данной 
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системы и систем внутреннего и управленческого контроля, которые уже 

известны менеджменту отечественных предприятий. После этого необходимо 

выделить основные сравнительные критерии данных видов контроля, а также 

представить сравнительный анализ трех видов контроля.  
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На підприємствах існують різні напрямки діяльності, які взаємопов'язані 

між собою і збій однієї з систем може пошкодити роботу всього підприємства в 

цілому. Так, у даній роботі представлені методи планування, які дозволять 

підприємствам працювати з більшою результативністю і «йти в ногу з часом». 

Проведені дослідження показали, що: 

1. Підприємства використовують застарілі методи планування, керуючись 

звичками. 

2. Новий персонал на підприємствах використовує методи планування, 

який склався раніше. Керівництво не розглядає нові пропозиції. 

3.  Необхідне впровадження серйозних інформаційних систем, розробка 

яких була під силу тільки дуже великим корпораціям або професійно 

займаються цим компаніям. 

4. На підприємствах підсумки планування з року в рік не дають 

очікуваного результату. 

5. На більшості українських підприємств (як, втім, і на багатьох західних) 

завжди намагаються знайти якийсь універсальний відповідь, що дозволяє 

вирішити всі проблеми одним махом. 

6. Існує проблема повної відсутності планування на підприємствах. 

Половина українських підприємств на даний момент не займається 

плануванням, а вирішує лише поточні завдання. 

З метою вирішити дані проблеми або зробити їх менш згубними були 

визначені найбільш актуальні методи планування на нашихпідприємствах. 

Проблема планування персоналу на промислових підприємствах в цілому 

– це проблема формування і розвитку професійного кадрового потенціалу, 

слабка підготовка керівного складу в питаннях планування виробництва на всіх 

рівнях управління. Проте не всі керівники підприємств у нашій і тим більше, 

гідно оплачувати їх працю. Розглянемо найбільш важливі з нашої точки зору 

проблеми, що виникають в ході планування персоналу на підприємствах [1].  

Першою проблемою кадрового планування є наявність прогалин в 
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інформації та невизначеності у вихідній ситуації. Планування пов'язане з 

прогнозуванням, яке більш або менш надійно пророкує, що в майбутньому при 

відомих умовах настануть певні події, в той час як планування встановлює, як 

треба діяти, щоб в майбутньому отримати конкретні бажані результати. 

Прогнози часто стають основою для планування.  

Другою проблемою є особлива складність в кадровому плануванні, 

породжувана тим, що багато планові показники лише насилу піддаються 

кількісній оцінці, і тому наслідки зміни найважливіших факторів не можуть 

бути точно враховані в приватних планах.  

Третя проблема – необхідність координації окремих планів. Навіть якщо 

б були враховані всі важливі чинники впливу і було б точно відомо, що в 

майбутньому вони обов'язково виявляться, ідеальне зведення цілей 

виробництва до оптимуму зважаючи на взаємозалежності окремих виробничих 

планів можна було б здійснити тільки в процесі виробничого планування, в 

якому всі важливі планові показники будуть встановлені одночасно. 

Виявлення і наукова структуризація проблем планування персоналу на 

промислових підприємствах дозволяє значною мірою поліпшити якість 

поточного та перспективного планування. А це в свою чергу дозволяє складати 

більш реальні плани розвитку виробництва, підвищити їх обґрунтованість. 
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Сутність програмно-цільового методу полягає у відборі основних цілей 

соціального, забезпеченні ресурсами з урахуванням ефективного їх використання. 

За допомогою цього методу реалізується принцип пріоритетності планування. 

В даний час на державних підприємствах поширення отримує програмно-

цільовий метод планування і відповідно змінюються методи управління. 

Програмно-цільовий метод передбачає об'єднання зусиль апарату управління 

підприємства на вирішення комплексних програм, наприклад, таких, як праця, 

матеріали, собівартість, ресурсозбереження, якість і т. п. Виконання програм вимагає 

комплексного підходу до визначення найважливіших завдань, знаходження методів 

планування заходів і контролю за їх виконанням, об'єднання зусиль багатьох служб 

управління на рішення програми, виділення фінансових ресурсів на виконання 

https://drive.google.com/file/d/1r-6uz8h9jl-bCWwpPrY7esG925mrQudP/view
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всіх планових завдань, використання досягнень науково-технічного прогресу і 

т. п. Програмно-цільовий метод має переваги перед традиційними методами 

планування в силу того, що працівники, що входять у групу управління, мають 

строго певну мету, яка орієнтує їх дії на її досягнення. 

Програмно-цільовий метод застосовується при розробці цільових 

комплексних програм, що представляють собою документ, в якому 

відображаються мета і комплекс науково-дослідних, виробничих, 

організаційно-господарських, соціальних та інших завдань і заходів, пов'язаних 

за ресурсами, виконавцями та строками здійснення. Використання комплексу 

заходів носить на підприємствах характер часткового використання, тому що 

даний метод використовується в основному в міру виникнення проблем. При 

попередньому плануванні дані проблеми можна було б обійти.   

Математичні методи в економіці-науковий напрямок в економіці, що 

дозволяє аналізувати і прогнозувати стани економічних процесів за допомогою 

математичних і економетричних методів. В переважній більшості основними 

складовими програмно-цільових методів планування на промислових 

підприємствах є:  математична економіка;  економетрика. 

Математичні методи є найважливішим інструментом аналізу економічних 

явищ і процесів, побудови теоретичних моделей, що дозволяють відобразити 

існуючі зв'язки в економічному житті, прогнозувати поведінку економічних 

суб'єктів і економічну динаміку. Математичне моделювання стає мовою 

сучасної економічної теорії, однаково зрозумілим для вчених усіх країн світу. 

Розвиток програмно-цільового методу в управлінні науково-технічним 

прогресом пов'язано з рядом характерних для сучасної науки і техніки 

тенденцій, які істотно і надзвичайно швидко змінюють вимоги, що 

пред'являються до планування процесів створення та освоєння нової техніки. 

Розробка цільової програми починається з опису проблемної ситуації, 

уточнення формулювання проблеми та обґрунтування необхідності цільової 

програми для її вирішення. Цільові програми повинні мати наступну структуру [10]:  
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• цільовий блок, що показує, який із стратегічних пріоритетів реалізує 

дана програма;  

• структурний блок, що характеризує основні заходи для досягнення 

соціальних цілей;  

* ресурсний блок, що конкретизує потребу в матеріальних і фінансових 

ресурсах для виконання заходів Програми;  

• блок техніко-економічних обґрунтувань, в якому складаються баланси, 

необхідні для забезпечення потреб за рахунок власних ресурсів виконавця, 

залучення коштів інвесторів і партнерів. 

 Труднощі підстерігають укладачів, перш за все, на першому етапі: по-

перше, необхідно правильно сформулювати мету програми, яка формулюється 

у досить загальних фразах, і розбити її на конкретні заходи під відповідне 

фінансування; по-друге, значну складність представляє прогнозування 

результатів програм. Частково невдачі на цьому етапі криються в 

непідготовленості керівних працівників до використання програмно-цільового 

методу планування. 

Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок про те, що 

ланцюжок реалізації програмно-цільового підходу – виявлення проблеми – 

визначення мети – розробка рішення – дозволяє ефективно управляти процесом 

розвитку як всієї країни в цілому, так і окремих її регіонів. Практична 

значимість даного методу полягає в розробці цільових комплексних програм, 

які дозволяють збільшити обґрунтованість планів розвитку і їх спрямованість 

на кінцевий результат. Особливо актуальним в даний час є застосування 

географічного підходу при розробці цільових комплексних програм, який 

володіє великими можливостями в інтеграції різних напрямків досліджень для 

обліку чинників кожної конкретної території [2]. Принципи комплексного і 

системного підходу до вирішення складних проблем за допомогою програмно-

цільового методу дозволяють досягати результатів відразу в декількох 

областях, саме цим і підтверджується обґрунтованість вибору декількох 
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напрямів розвитку країни, що, як нам видається, є надзвичайно актуальним для 

економіки сучасної України. 
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Для забезпечення економічного розвитку підприємству необхідно 

забезпечити не тільки стабільність показників конкурентоспроможності, але й 

запроваджувати заходи щодо їх підвищення.  

 Низький рівень конкурентоспроможності продукції вітчизняних 

підприємств є  однією з головних причин кризових явищ, які спостерігаються в 

економіці. Для організації ефективного управління конкурентоспроможністю 

продукції підприємства – це необхідний дієвий інструмент її оцінювання.  

 Оцінка конкурентоспроможності підприємства дає певну відносну 

характеристику здатності підприємства конкурувати на певному ринку. При 

управлінні конкурентоспроможністю потенціалу підприємства необхідне 

забезпечення питомої ваги конкурентоспроможності об’єкта – на зовнішньому 

ринку не менше 20%, а на внутрішньому – не менше 60% при забезпеченні 

стійкості, надійності, перспективності  і ефективності роботи підприємства. 

 Вирішальними чинниками підвищення конкурентоспроможності 

підприємства в сучасних умовах є зменшення витрат, диференціація та 

системна інтеграція. В умовах глобалізації підприємство, а також системи і 

методи управління організацією, відповідно, виготовлений підприємством 

товар або послуга повинні відображуватися на міжнародному рівні [1].  

 У розвинених країнах застосовуються різноманітні методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, які носять не описовий, а конкренто-

економічний, кількісний характер [2]. 

 Аналіз сучасних методик оцінки конкурентоспроможності підприємства 

показав, що усі вони мають істотний недолік: оцінка конкурентоспроможності 

підприємства лише констатує його поточний стан, але в сучасних ринкових 

умовах вона повинна по-можливості дати прогноз на перспективу для 

отримання кращих результатів або уникнення втрат. 
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 Підвищення конкурентоспроможності являє собою процес змін та 

потребує управління та наявності стратегічного підходу підприємства, тобто 

для ефективного функціонування підприємства необхідна розробка стратегії 

такого підвищення з врахуванням всіх аспектів сприяння та протидії. 

 Результати діяльності підприємств на ринку багато в чому залежать від 

конкурентоздатності випущеної продукції. Головними складовими такої 

продукції є споживчі властивості, ціна, технічне обслуговування. 

 Ми вважаємо, що управління конкурентоспроможністю товарів означає 

забезпечування оптимального співвідношення названих складових, 

спрямування зусиль на вирішення задач підвищення якості, зниження витрат 

виробництва, забезпечення економічності і оперативності післяпродажного 

обслуговування. 

 На наш погляд, головною умовою управління є орієнтація на тривалий 

успіх. Це  самий надійний шлях до досягнення і підтримання високого 

прибутку. 

 Важливими сферами підвищення конкурентоспроможності є: управління 

інноваціями та технологіями; процес виробництва; використання інформації; 

управління людськими ресурсами; управління змінами тощо. На підвищення 

конкурентоспроможності підприємства впливає безпосередньо сам ринок, 

тобто ринкова середа, в якій функціонує підприємство та її особливості. До 

таких особливостей можна віднести: глобалізацію ринку і наявність всесвітньої 

інформаційної мережі [3]. 

 Основними підходами для вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням 

конкурентоспроможності підприємства повинно стати:  

- підвищення якості управління; 

- покращення зв’язків із зовнішнім середовищем; 

- якість повинна включатись до складу процесу управління як мета, яка 

визначає всі необхідні для її досягнення засоби; 
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- управління якістю повинно спиратись на ринкові механізми 

економічного розвитку і, передусім, на економічне мотивування 

якості; 

-    удосконалення організації інноваційної діяльності; 

-   від орієнтації на якість товару необхідно переходити до орієнтації на 

якість діяльності, оскільки якість продукції наприкінці визначається якістю 

життя, показуючи яка якість необхідна; 

- упровадження нових фінансових і облікових технологій; 

- аналіз ресурсомісткості кожного товару за стадіями його життєвого 

циклу і впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

- підвищення організаційно-технічного рівня виробництва. 

Задля того, щоб вижити на ринку, підприємству необхідно постійно 

відслідковувати і реагувати на всі зміни, що відбуваються у його 

конкурентному середовищі з метою збереження та зміцнення позицій на ринку 

і забезпечення ефективного управлінні конкурентними перевагами.  

Список використаної літератури: 

1. Станіславик О.В. Актуальні шляхи та фактори  підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного підприємства [Електронний ресурс] 

/О.В.Станіславик, О.М.Коваленко. – 2017. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_39. 

2. Шевчук Н.М. Аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства: актуальні 

методичні підходи та досвід /Н.М.Шевчук, Л.В.Чернишова //Перспективи розвитку обліку, 

контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції. /Н.М.Шевчук, Л.В.Чернишова. – Одеса: ОНЕУ, 2017. 

3. Богацька Н.М. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства 

[Електронний ресурс] /Н.М.Богацька. – 2017. - Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/139.pdf. 

 

ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОРТРЕТ КОРИСТУВАЧА E-COMMERCE 

  Сергєєва Олена Романівна,  

к.н.держ. упр., доцент  

Козачок Микола Олегович,  студент  

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро 

 

Комерція-онлайн є одним з активних ринків і входить в число не багатьох 

сегментів економіки, які не припиняють рости і прогресувати , незважаючи на 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_39
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/139.pdf
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кризу, валютні стрибки та інші проблеми, з якими країна зіткнулася в останні 

періоди [1]. 

Навіть досить ортодоксальні підприємці починають звертати увагу на 

електронну комерцію в контексті ведення підприємницької діяльності. Адже 

для багатьох – це, як і раніше, практично неосвоєний джерело залучення 

клієнтів, з великими перспективами зростання. 

Порівняно з першим півріччям минулого року, у першому півріччі 2017 

року товарообіг Prom.ua збільшився на 100%, і склав 4 млрд гривень. 

Вагомим чинником, який позитивно діє на збільшення аудиторії інтернет-

покупців є популяризація доступу до3G. Це стало особливо помітно за останні 

два роки.  

Вже зараз динаміка популяризації мобільного інтернету вражає – всього 

через рік після того , як сервіс 3G стала безперешкодною, до неї приєдналися 

понад 10 мільйонів українців. 

Згідно зі статистикою 2017 року 44% користувачів використовували 

мобільні прилади для доступу в інтернет. З них 9% назвали свої смартфони та 

планшети основними пристроями для входу в інтернет. 

За результатами минулого року Україна лишила позад себе всі інші 

європейські держави за такою ознакою, як темпи зростання продажів в 

інтернеті – для нашої країни цей показник склав 35%. 

Більшість покупців – молодь з вищою освітою, яка проживає в містах. 

 
Рис. 1. Розподіл користувачів за освітою 

Багато людей, незалежно від віку, знаходяться в мережі кожен день. 

Навіть якщо вам більше 50, це вже увійшло в звичку. 
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Рис. 2. Розподіл користувачів за місцем проживання 

Більше половини інтернет-покупців в Україні є люди віком від 14 до 34 

років. Трохи більше 36% з них є міськими жителями з населенням понад 

500000 чоловік і 20,5% проживають у сільських районах. 

В цілому розподіл користувачів за віковими групами виглядає наступним 

чином [2]: 

 

Рис. 3. Розподіл користувачів за віковими групами 

Однією з актуальних складових портрета інтернет-користувача є його 

прибуток. Очевидний негативний вплив поточного економічного становища – 

лише 9% користувачів мають прибуток вище середнього, а кожен третій –

нижче середнього. 

Більше половини користувачів як і раніше користуються Інтернетом зі 

свого домашнього комп'ютера. Частина користувачів мобільних пристроїв 

продовжує зростати і наближається до 44%. 

Данні про користувачів [3]: 
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Рис. 4. Розподіл користувачів за статтю 

 

 
Рис. 5. Розподіл користувачів за віком 

 

Таким чином потенційний користувач E-commerce – це жінка віком від 

25до 34 років, яка має вищу освіту та проживає в великому місті з населенням 

більш як 500000 чоловік, а отже має можливість працювати та заробляти гроші. 
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1. Електронна комерція в Україні в 2016 – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Розробка нових науково-обґрунтованих методів ціноутворення, що 

будуть ефективно працювати для вітчизняних підприємств, в умовах 

формування в Україні ринкових економічних відносин є однією із 

найпріоритетніших завдань економіки нашої країни. 

Необхідно створити адекватний механізм функціонування всіх ланок 

економіки, ключовим елементом якого буде ціна, бо вона відповідає основним 

https://webexpert.com.ua/ua/elektronna-komertsiya-v-ukrayini-2016
http://factum-ua.com/about/factum/
https://www.google.com.ua/search?hl=ru
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принципам функціонування ринкової економіки. Ціна опосередкує відносини 

між продавцем та покупцем, узгоджує їх інтереси. Тому формування 

правильної та прибуткової цінової політики для підприємства є найголовнішою 

задачею. 

Кожне підприємство встановлює ціни на свою продукцію або послуги, 

зважаючи на встановлену цінову політику. Цінову політику фірми визначає 

декілька факторів, серед яких виокремлюють власний потенціал, 

кваліфікованість кадрів, наявність капіталу (власного та кредитного), 

організаційну структуру та стан ринку. 

Більшість підприємств підходить до формування ціни по різному, проте 

всі підходи базуються на певному алгоритмі[3]: 

1. Постановка завдань ціноутворення. 

2. Визначення попиту. 

3. Оцінка витрат. 

4. Аналіз цін і витрат конкурентів. 

5. Вибір методу ціноутворення. 

6. Встановлення остаточної ціни. 

Після узгодження всіх пунктів встановлення ціни перед її кінцевим 

визначенням керівництво підприємства має врахувати ще декілька важливих 

факторів, серед яких можна виділити: ступінь державного регулювання, рівень і 

динаміку попиту, а також потреби оптових і роздрібних торговців, які продають 

товар кінцевому споживачу. 

Зараз на практиці застосовують два найпоширеніших методи 

ціноутворення: витратний підхід та ціннісний підхід. 

У кожного з них є як переваги так і недоліки. Наприклад, витратний 

метод базується на витратах на виробництво та реалізацію продукції, але при 

цьому майже не враховує кон`юнктурні особливості ринку. А оскільки 

підприємство найчастіше працює в умовах ринкових відносин, то рівень ціни 

найчастіше формується з можливого об’єму реалізації продукції. При зростанні 

обсягів реалізації знижується сума постійних витрат, що припадають на один 
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виріб і, відповідно, величина середніх витрат на його випуск. Тому 

підприємство не повинно визначати ціну товару лише витратами на його 

виготовлення. Багато підприємств на ринку України до сих пір працюють, 

використовуючи витратний підхід до ціноутворення, який дістався їм від 

радянської системи управління. Експерти затверджують, що такий підхід 

небезпечно використовувати, коли у підприємства мало оборотних коштів та 

коли необхідно пристосовуватися до нових умов конкуренції на ринку. Проте 

саме цей підхід є основним для багатьох підприємств саме через простоту в 

його розрахунку. 

На противагу витратному існує ціннісний підхід, при якому підприємство 

отримує прибуток не через зменшення собівартості виготовлення продукції, а 

через досягнення вигіднішого співвідношення «цінність /витрати». Іншими 

словами, підприємство намагається переконати покупців у тому, що саме їх 

продукт буде приносити покупцям більше користі, ніж вони вважали спочатку. 

При цьому підході важливим етапом є правильне позиціонування продукції на 

певному сегменті ринку. Тому іноді, замість того, аби знижувати собівартість 

чи вдосконалювати продукцію, правильніше буде пошукати інших покупців, 

яких будуть влаштовувати вже існуючи характеристики. Проте, незважаючи на 

існуючи переваги цього методу, для більшості вітчизняних підприємств на 

даний момент він не підходить. Перш за все через складність свого 

використання, для нього необхідне постійне співробітництво бухгалтерів, 

фінансистів, маркетологів, менеджерів і співробітників інформаційних служб, 

які вивчають ринкову ситуацію. 

Виходячи з розглянутого матеріалу, можна зробити висновок, що 

більшість проблем, з якими стикаються підприємства в нашій країні, пов’язані 

саме з ціноутворенням. Більшість підприємств використовує застарілий 

витратний підхід і не має змогу відійти від нього, інші не можуть наладити 

співробітництво між основними службами на самому підприємстві, тому і не 

використовують свій потенціал на максимум. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Це приводить до зменшення прибутку підприємства та його коштів, що 

стає основною причиною зменшення його виробничої потужності через 

старіння технології та матеріально-технічної бази. 

Отже, сьогодні, коли ситуація на ринку постійно змінюється, потрібно 

розглядати ціноутворення як процес, на який впливає ряд факторів. За таких 

умов стає неможливим використовувати один метод ціноутворення і приділяти 

увагу одному чи кільком факторам. Тому потрібно об'єднати різні методи 

ціноутворення і враховувати фактори впливу з метою отримання обґрунтованої, 

конкурентоспроможної ціни на продукцію, яка допоможе підприємству 

розвиватись. 
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Україна має потужний потенціал щодо розвитку логістики, основу якого 

було закладено за радянських часів, тому важливим фактором економічного 

зростання держави є подальша робота над розвитком логістики в Україні, 

впровадженням інновацій у дану сферу. Актуальність розвитку логістики 

зумовлена тим, що системи виробництва та розподілення продукції не 

задовольняють ринковий попит. Одним з важливих напрямів для стабілізації 

економіки України і створення нової економічної системи є встановлення та 
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оптимізація витрат, пов’язаних з управлінням матеріальними потоками. Проте 

інтерес до логістики пояснюється перш за все результатами, отриманими 

завдяки застосуванню логістичного підходу в країнах з розвиненою ринковою 

економікою. 

Питання розвитку сучасної логістики, логістичних організації в цілому 

розвкрито у літературі (В.Г. Банько, М.С. Білик, А.М. Гаджинський, 

Д.А. Іванов, А.Г. Кальченко, Є.В. Крикавський, Ю.М. Неруш, В.Є. Ніколайчук, 

Д.Т. Новікова, Ю.В. Пономарьова, А.А. Смехов, В.В. Смиричинський, 

В.Н. Стаханов, А.Н. Стерлігова, С.А. Уваров, А.Д. Чудаковта ін.). 

Неабиякого поширення логістика набула у розвинутих країнах з 

ринковою економікою. Це зумовлено насамперед тим, що 

конкурентоспроможність підприємств значною мірою залежить від якості 

логістичного обслуговування. Останнім часом логістика почала 

застосовуватися і у сфері економіки України. На підприємствах, у 

транспортних та посередницьких організаціях виникла потреба у фахівцях з 

логістики.  

З точки зору світового досвіду та сучасних тенденцій розвитку 

глобального ринку логістичних послуг Україна знаходиться на етапі 

формування і консолідації галузі, істотно поступаючись західним країнам, як за 

якістю, так і за комплексністю послуг національними транспортно-

логістичними компаніями. Однак темпи зростання вітчизняного транспортно-

логістичного ринку невисокі, що обумовлено відсутністю інвестиційних 

ресурсів і високим ризиком бізнесу. 

Найбільш перспективним сегментом ринку транспортно-логістичних 

послуг для України може стати ринок термінової доставки до призначеного 

часу (just-in-time delivery). Цей сегмент активно розвивається в усьому світі: 

при такій організації послуг проводиться найбільша додана вартість. 

Прискорення доставки вантажів може бути забезпечено тільки узгодженої 

взаємодією всіх учасників ланцюга поставок вантажів: транспортних вузлів, 

станцій, портів, залізниці, терміналів і митних органів. Це дозволить створити 
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транспортно-логістичну галузь, що включає мультимодальний транспорт, 

сучасні термінали, експедицію вантажів, формування ефективних транспортних 

маршрутів руху вантажів, які дозволяють здійснити комбіноване переміщення, 

сучасне управління логістичних ланцюгів товаропотоків [1]. 

Передумови розвитку логістики характеризується такими моментами:  

1. Швидким зростанням витрат на будь-які перевезення (викликаним 

зростанням цін на нафту та енергетичною кризою). 

2. Переорієнтацією від ринку надання послуг до ринку споживача і як 

наслідок досягнення межі ефективності системи обслуговування і виробництва. 

Для подальшого просування послуг на ринку стало необхідним зокрема 

поліпшення роботи в сфері розподілу, що дозволяє знижувати ціну послуг і 

надавати вчасно і потрібної якості. 

3. Розвитком комп'ютерних технологій, що дозволяє здійснювати обробку 

величезних масивів інформації і обмінюватися даними в реальному часі з 

мінімальними витратами [2]. 

Тож, перспективи розвитку логістики в Україні можна звести до трьох 

основних напрямів:  

 інтеграція організацій України у світову логістичну мережу;  

 впровадження новітніх технологій і обладнання;  

 розвиток інтегрованої логістики. 

До сучасних тенденцій логістики відносяться такі: відбулися 

фундаментальні зміни у філософії товарно-матеріальних запасів; асортимент 

товарів істотно розширився; відбулися революційні зміни у сфері виробництва 

комп’ютерів та комунікаційних технологій; громадськість звернула увагу на 

проблеми забруднення навколишнього середовища та повторного використання 

відходів (рециклінг); з’явилися нові, великі мережі роздрібного продажу та 

торговельні фірми масового продажу з дуже складними логістичними 

системами; відбулося розширення асортименту пропонованих логістичних 

послуг; аутсорсинг; скорочення числа постачальників та формування 
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довгострокової співпраці з логістичними фірмами; удосконалення методів 

управління логістичними процесами [3]. 

Щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важливо з’ясувати 

причини, які стримують її практичне застосування. По-перше, це відсутність 

належного державного підходу до проблем логістики (відсутність відповідної 

бази, спеціалістів та центрів їх підготовки). По-друге, загальна економічна 

криза (незавершеність вирішення питання власності, скорочення обсягів 

виробництва, інфляція). По-третє, відсутній комплексний облік витрат (існуюча 

система бухгалтерського обліку, методика внутрішньовиробничого 

госпрозрахунку, не дають можливості для повної оцінки витрат та результатів). 

По-четверте, логістичний підхід передбачає здійснення кардинальних змін у 

структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, 

створення спеціалізованих цехів та служб транспортно-складського 

господарства. По-п’яте, розвиток ідей логістики гальмується недоліками у 

професійній підготовці кадрів [4].  

Крім того, важливо звернути увагу на достатньо могутній вплив загально 

державних факторів таких, як: обмежена законодавча база, несприятливий для 

ведення бізнесу й інвестування в економіку економічний та політичний клімат, 

відсутність інвестиційних ресурсів й їх вилучення з національної економіки. 

Тобто проблемами, які стоять на шляху розвитку логістики в Україні є те, що 

вона функціонує в умовах відокремленості її елементів, локальної оптимізації, 

неузгодженості дій та відсутності державної підтримки [4]. 

Логістика як практика менеджменту може стати надійним помічником в 

удосконаленні діяльності підприємств. З цією метою в Україні необхідно 

створити розгалужену мережу логістичних утворень, що в сучасних кризових 

умовах допоможе підприємствам швидше встановити нові господарчі зв’язки. 

Такі служби, як ніякі інші заходи, спроможні швидко відновити виробничий 

ритм, знявши бар’єр у господарських відносинах. Необхідною умовою 

успішного розвитку також є підготовка фахівців належної кваліфікації, 
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спроможних здійснювати проектування автоматизованих систем логістики та 

застосовувати їх на підприємствах і в постачальницько-збутових організаціях. 

Великим поштовхом до розвитку може стати застосування елементів 

електронної комерції в логістичній системі, з використанням мережі Інтернет і 

формуванням паралельного логістичного ланцюга: виробник – сайт – відділ 

оброблення замовлень – споживач. Такі нововведення дають змогу збільшити 

обсяг продажу, забезпечити більш високий рівень обслуговування споживача, 

зменшити рівень запасів, а також розширювати ринкові сегменти.  

Важливим напрямком розвитку логістики в Україні є залучення країни до 

глобальної логістичної мережі. Для цього необхідно створювати та розвивати 

діяльність відсутніх сьогодні логістичних провайдерів 4PL (інтегрований 

логістичний аутсорсинг) та 5PL (віртуальний логістичний аутсорсинг). 

Отже, для вирішення наявних проблем і недоліків, які існують у сфері 

логістики на вітчизняних підприємствах необхідно поширювати впровадження 

відділів логістики. Адже діяльність цих відділів створює більший ефект, ніж 

розрізнена робота мережі служб. Також впровадження новітніх технологій 

дозволить логістичній системі України вийти на світовий рівень та забезпечити 

високу конкурентоспроможність українських підприємств. 
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Market conditions of enterprises require the adoption of optimal managerial 

decisions regarding the determination of production volumes, the selection of target 

markets for product sales, the provision of profitable activities and a stable economic 

situation of the enterprise, which implies the optimal combination and efficient use of 

all resources of the enterprise. In modern conditions, the mechanism of managing the 

resource potential of enterprises is not fully consistent with the tasks of increasing the 

efficiency of their work, obtaining high final results, further development. 

This problem is particularly acute due to the limited resources themselves, 

which necessitates the constant search for ways to use them more fully. One of the 

most important tasks of the development of production is the provision of production 

primarily through increasing its efficiency and more fully utilizing the internal 

reserves of the enterprise. For this purpose it is necessary to use more basic means 

and production capacities more rationally. 

In the conditions of scientific and technological progress, the importance of 

efficient utilization of the resource potential of the enterprise is the growth of the 

return on capital assets, which in modern conditions is complicated by the rapid 

change of equipment, as well as an increase in capital investments aimed at 

improving working conditions, etc. 

In our opinion, one of the factors that will increase the efficiency of the use of 

fixed assets in the enterprise is the increase in the share of the active part of fixed 

assets, in particular, the share of operating machinery and equipment, which will 

simultaneously contribute to an increase in production volumes for relatively poor 

labor costs and accordingly, an increase in the return on capital of the technological equipment. 
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The company should not only strive to modernize its fixed assets and to search 

for sources of financing for this, but also to use as much as possible effectively what 

it is, since the decisive part of the increase of production in the whole of the 

enterprise can be obtained from existing fixed assets and production capacities which 

are several times higher than annually introduced new means and capacities. The use 

of new technologies is of particular importance for improving the use of the main 

production facilities and improving the efficiency of production at this enterprise. It is 

necessary to deepen the specialization and combination of production, to introduce 

progressive forms of organization and payment of labor, to raise the qualification of 

personnel and their responsibility for the rational use of the technology attached to them. 

Consequently, the low level of return on capital should be the subject of study 

of its causes, since the decline in return on capital is inextricably linked to the growth 

of production costs and, consequently, to a decrease in company profits, which in turn leads 

to a drop in profitability. As we see, a substantial increase in return on capital can be 

achieved by improving the structure of the main productive assets. The increase in the cost 

of more active means per unit of cost of less active (passive) funds to the optimal level also 

significantly increases the efficiency of the use of labor tools. The best results can be 

achieved if technically upgraded production in a timely manner, instead of outdated, 

introduce a new technique, more productive and economical. 

The economic value of the results obtained is to improve the methodological 

approaches to the diagnostics of the resource potential of light industry enterprises 

and further development of theoretical aspects of the diagnostics of the enterprise's 

activities.  

Our research has revealed the main reasons for the high resource intensity of 

the Ukrainian economy. 

1. Extensive development. The country could count on its own strength and 

was a closed economy, providing itself with everything necessary. For a long time, 

economic growth in the USSR was achieved mainly due to the involvement of labor 

and natural resources in the economic turnover, the build-up of productive capacity, 

and the construction of new enterprises. 
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2. Technological and technological backwardness (both in the mining and 

processing industries). More massive parts and assemblies in the manufacture of 

machines and equipment led to the excess consumption of metal - the main structural 

material - and increased the weight of machines and equipment. In the framework of 

the former strategy of economic development, a dynamic increase in the scale of 

primary resource production served as a means of compensating for the poor quality 

of technology and technology materialized in the production apparatus of the national 

economy, their excessive material and energy intensity. 

3. Raw export orientation. By providing the bulk of the country's exports, raw 

materials and energy resources, it is possible to solve the problems of the expansion 

of consumer and investment resources by import supplies to a large extent. Energy 

resources policy is aimed at using the existing potential of economic development. 

Therefore, in Ukraine priority is given to raw materials. From a certain period, the 

country lives in conditions of structural imbalance, when the amount of financing of 

all kinds of targeted programs exceeds the current economic opportunities. Such an 

economy is called the "deficit economy". The main task of energy resources policy 

for the immediate and long-term perspective should be the formation of a new regime 

of maintaining the balance of production and consumption of raw materials, fuel and 

energy. 
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Due to undeveloped corporate governance, certain industrial enterprises adhere 

to such an approach, in which each structural unit is oriented only to its direct, strictly 

limited functional. In this case, when adapting the model of the three levels of 

protection, there will actually be no first line in the form of business units that 

manage risks at their own level. Accordingly, this imbalance will create more work 

for the second line of defense, while creating serious barriers to developing a 

common risk management culture at the enterprise. Thus, to eliminate such 

imbalances, three lines of protection should be formed in the form detailed below. 

The first line of defense of the business unit (business functions) is the 

https://drive.google.com/file/d/1r-6uz8h9jl-bCWwpPrY7esG925mrQudP/view


87 

 

operational internal control of the business. The key task in the development of the 

first line of defense is to create the right understanding of business risks of all the 

risks inherent in their immediate activities. Thus, a situation is created in which 

business units are responsible for the risks that they themselves generate in the 

process of their activities. However, for the proper functioning of the first line of 

protection, the enterprise risk management service must provide the business units 

with appropriate tools for managing the level of risk involved (for example, the 

appropriate structure of limits and norms, key risk indicators, etc.), while continuing 

to interact with themselves business units for the development and maintenance of 

the full effectiveness of the first line of defense. 

The first line of protection performs the following functions at the enterprise: 

• owns (generates, generates) and manages risks; 

• is responsible for the organization of an effective internal control 

environment, including for the development of corrective actions on revealed defects 

of the environment of internal control; 

• performs control procedures; 

• develops and implements policies and procedures that govern 

On the first line of defense, operational managers are responsible for 

implementing corrective actions and control deviations. Operational management is 

responsible for the current timely maintenance of effective internal control at the 

place of occurrence of risks, is engaged in the management of the development and 

implementation of internal regulations and procedures. In an ideal world, perhaps 

only one protection line would be to ensure effective risk management. In the real 

world, however, it often turns out to be insufficient. Therefore, the management 

organizes special units that control the first level of protection. 

The second line of protection (compliance and monitoring functions) is an 

integrated system of active compliance management. The key role of this security 

line is given to compliance management, which generates appropriate risk 

management tools for the first line of protection, as well as internal normative 

documents on compliance risk management and the regulation of the impact of 
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structural units in the implementation of various business processes. 

The third line of defense is an internal audit (independent function). The 

third line of protection in the integrated risk management system is mainly the 

internal audit service, as well as external audit companies. These participants carry 

out an independent analysis of the execution by structural divisions of their duties and 

identify the violations recorded in the process of the industrial enterprise. In addition, 

the board of directors of an industrial enterprise may also be a party to the third line 

of protection by obtaining an independent assessment of the state of the industrial 

enterprise from external and internal auditors in order to implement the decision-

making process from the strategic positions of enterprise management based on the 

information received. 

As a third level of protection, internal auditors provide top executives with the 

results of a comprehensive analysis based on a higher level of independence and 

objectivity compared to other organizational units. Such a high level of independence 

is not available for units in the second line of defense. An internal audit provides 

confidence in the effectiveness of managing compliance risks and internal control, 

including how the first and second line of protection copes with the tasks. Creating a 

professional internal audit structure is a must-have requirement for all organizations.
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Business conditions - an important branch of economic science. It reproduces 

its dynamic direction, examines business processes in a constant change and 

development. Market research is an integral part of the economic program. Without 

them it is impossible to succeed, as the state of affairs determines a set of factors and 

conditions that influence the development of the market process. In market research, 

distinguish general economic, or economic, conjuncture and market conditions of 

individual markets. General economic situation characterizes the state of the whole 

market process of the national economy for one or another period. The market 

conditions of commodities are studying changes and fluctuations in the spheres of 

production and sales of certain types of goods. Functioning of the market, its 

https://drive.google.com/file/d/1r-6uz8h9jl-bCWwpPrY7esG925mrQudP/view
http://www.ovgu.de/en/university/content/history.html
http://www.ovgu.de/en/university/content/history.html


90 

 

expansion or reduction, demand and supply depend on the conditions that are formed 

on it, that is, from the conjuncture. 

The research, formation, estimation and forecasting of the commodity market 

situation is an urgent task of every manufacturer if he is seriously adjusted to the 

commercial success of his business. The effectiveness of such work depends largely 

on the existing methodological tools and the ability to apply it in various 

circumstances. Based on these assumptions, we consider it expedient to conduct a 

detailed study of existing methods used in market research. 

Modern economists propose different methodological approaches to the 

formation and assessment of market conditions. For example, in the works it is 

recommended to pay special attention to the following areas of research: 

 analysis of statistical information on the state of market conditions; 

 analysis of the trade and political situation; 

 analysis of existing restrictions on trade in the field of this product; 

 determining the capacity of the market and its individual segments and 

studying its dynamics; 

 studying the practice of competitors; 

 Establishing and analyzing consumer requirements for the product; 

 analysis of relations with consumers, customer behavior research; 

 studying the conditions of sales and forecasting its volumes; 

 Determine the effectiveness of marketing communications, in particular 

advertising activities. 

In our opinion, it is evident that the recommendations of these economists are 

extremely broad and overly generalized. Their practical use is more suitable for 

marketing market research, and for the purposes of forming and assessing the market 

situation of a particular product, there may be significant complications. 

The market situation study is based on a rather complicated methodological 

basis, which is a mixture of statistical, econometric, qualimetric and marketing 

methodological approaches. Research and analysis of literary sources in the field of 
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market research allowed to form the main groups of methods of evaluation and 

formation of the situation and determine their qualitative characteristics (Table 1). 

 

Table 1 - Qualitative description of existing methods of formation and estimation of 

market conditions 

The essence of the method Advantages of the 

methods 

Disadvantages of the 

method 

Empirical methods 

Based on the study and evaluation of 

the situation by collecting and 

processing statistical information on 

the status of the object of research 

 objectivity; 

 a wide range of 

methods for obtaining 

information 

  high complexity; 

 significant time spent on 

information collection and 

processing; 

 significant costs 

Expert methods 

Based on the study, analysis and 

generalization of the views of highly 

professional experts - experts in the 

subject of research 

 a combination of 

experience and intuition; 

 the possibility of 

obtaining a quantitative 

assessment; 

 speed of the result 

 direct dependence of the 

result from the competence 

of experts; 

 high complexity; 

 The need for high-level 

specialists 

Economic and mathematical methods 

Based on the mathematical modeling 

of the research object in order to 

optimize the solutions and forecast 

the development 

 scientific approach; 

 high statistical 

reliability; 

 formalization of 

information arrays 

 high complexity; 

 low flexibility; 

 use in models only 

quantitative characteristics 

of the object 

 

Existing methods for the formation and assessment of market conditions, 

presented in Table 1, are complex in nature and determine, as it seems to us, a certain 

direction of research. It should be noted that each of the methods being analyzed 

includes a certain classification toolkit content, which includes varieties of this 

method, the use of which in different cases has its intended purpose. The 

classification of research methods, the formation and evaluation of market conditions, 

formed by the author on the basis of analysis of various primary sources, a detailed 

analysis of which is given in the report. 
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5 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: НАЯВНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ І КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ІНТЕГРОВАНІ СТРУКТУРИ В ГЛОБАЛЬНОМУ 

ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

Бабенко Крістіна Євгенівна,  

к.фіз.-мат.н., доцент  

Українська інженерно-педагогічна академія 

 

В умовах глобалізації суб'єктами економіки стають не окремі 

підприємства, а великі інтегровані структури. Визначенню ролі ТНК в процесі 

поширення глобалізації присвятили праці такі українські науковці  Белорус 

О.Г., Власов В.И., Касьянова Н. В. Саліхова О.Б., Сиденко В.Р., Шинкарук Л.В., 

Уткин А. Проблемам становлення вітчизняних інегрованих структур приділили 

увагу Деревянко Б.В.,  Колісник М.К., Чубка О.М, та інші. Однак актуальним 

залишається питання забезпечення конкурентоспроможності України на 

світовому ринку, що можливо шляхом зрощення та підтримки вітчизняних 

інтегрованих структур. Саме такі господарські суб’єкти можуть захищати 

національні інтереси. Це зумовлює необхідність дослідження досвіду 
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розвинутих країн у визначені механізмів регулювання розвитку  вітчизняних 

інтегрованих структур. 

Причини активізації інтегрованих структур (ІС) такі:  

 ІС  мають більше ресурсів і можливості генерувати високотехнологічні 

інноваційні проекти; 

 реалізація масштабних інноваційних проектів в рамках ІС орієнтовано 

на масове (серійне) виробництво, що скорочує термін окупності;  

 значний запас фінансових резервів ІС дозволяє впроваджувати 

дострокові інноваційні проекти та  компенсувати витрати на перших етапах; 

 ІС мають розвинену структуру (особливо вертикально інтегровані) та 

диверсифіковану діяльність у різних сферах економіки, що дозволяє їм 

комплексно розвивати нові ланки інноваційного процесу та отримувати 

додаткові ефекти (трансакційні, конвергенційні, сінергетичні); 

 ІС, розуміючи свою відповідальність як за національні інтереси, так і за 

кінцеві результати діяльності, формують нове інституційне середовище, де 

функціонують всі інші суб’єкти економіки, у тому числі й держава. 

Найбільшого розповсюдження інтегровані структури з вертикальною 

інтеграцією (об'єднання за технологічним ланцюжком спільного виробництва 

кінцевої продукції) одержали в індустріально розвинених країнах — США, 

Японії, Північній Кореї та інших. Саме вони стали відправними точками 

економічного зростання в цих країнах.  

Світова практика свідчить, що вертикальна інтеграція вигідна там, де 

існують високотехнологічні виробництва, характерна висока спеціалізація 

виробничих процесів, притаманне використання специфічних напівфабрикатів і 

комплектуючих, існує економія на масштабах виробництва. Для країн з 

розвиненою ринковою економікою більше характерна вертикальна інтеграція 

на стадії збуту готової продукції, при цьому сировину закуповується зовні [1]. 

В Україні, як правило, технологічний ланцюжок переривається на стадії 

виготовлення товарів з низькою доданою вартістю, що лишає країну 
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можливості інноваційного піднесення, бюджетних надходжень та перспектив 

економічного зростання в цілому. 

Коріння південнокорейського «економічного дива» лежать в створенні 

вертикально-інтегрованих чеболів, які розвивалися при використанні новітніх 

технологій, запозичених на Заході. Суттєвою при цьому, звичайно, була і 

підтримка держави. У післявоєнній Франції була успішно здійснена політика 

підтримки вертикально-інтегрованих комплексів, які об'єднували всі стадії 

виробництва продукції. Економіка Японії після Другої світової війни 

передбачала повний виробничий цикл на підприємствах. Зараз в Японії 

визначають шість великих фінансово-промислових груп, які складаються з 

декількох вертикально-інтегрованих виробничих комплексів (кейрецу). У 

деяких кейрецу були знайдені ефективні управлінські рішення, які зараз 

використовуються в інших країнах. Наприклад, система «канбан» кейрецу 

«Тойота» знайшла своє застосування в деяких корпораціях США [1]. Японії 

(через фінансово-промислові групи)  та Кореї ( через фінансово-науково-

промисловими групами) вдалося суттєво потіснили американські, та 

західноєвропейські транснаціональні компанії. Так, наприклад, в Японії такі 

провідні ПФГ, як "Міцуі", Міцубісі", "Фуе" і "Суміто", становлять менш як 10% 

від усіх компаній країни, однак в провідних галузях економіки вони 

забезпечують більш як 50% загального обсягу продажу [2]. 

Як бачимо, найбільшого розповсюдження інтегровані структури з 

вертикальною інтеграцією одержали в індустріально розвинених країнах — 

США, Японії, Північній Кореї і ін. Вони зайняли відповідну нішу на ринку і 

успішно функціонують. Стосовно України йдеться про необхідність активної 

державної підтримки становлення інтегрованих структур з повним циклом 

виробництва інноваційної конкурентоспроможної продукції, значного 

доопрацювання законодавчої та нормативної бази для функціонування ІС.  

Вважаємо, вірною стратегією фундатора неокласичної теорії А.Маршала 

[3] щодо введення податків на діяльність зі зменшуваною віддачею заради того, 

щоб субсидувати діяльність зі збільшуваною. В контексті України, 
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надприбутки власників сировинних підприємств, що отримують валютні 

надходження від експорту сировини, необхідно перерозподіляти на користь 

підприємств з інноваційним виробництвом. 
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Внаслідок  загострення  екологічних проблем у  сучасному  світі  та 

розширення міжнародного співробітництва у природоохоронній сфері 

особливого значення набуває раціональне поєднання економічних та 

екологічних складових в аналізі  інвестиційної діяльності та обґрунтуванні  

інвестиційних рішень. Поступове зміщення світових пріоритетів у напрямку 

«екологічної економіки» [2, с. 18], коли природоохоронна діяльність 

повноправно залучена до виробничо-фінансових систем суб'єктів 

господарювання  і  забезпечує відновлення порушених техногенним впливом 

екосистем, зумовило необхідність забезпечення екологічної орієнтації 

аналітичної роботи в галузі інвестування. 

У  вітчизняних  і  зарубіжних методиках  аналізу  інвестиційної діяльності 

http://www.library.fa.ru/files/Marshall-Principles.pdf
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та оцінки економічної ефективності інвестицій виробничого призначення  

екологічні  наслідки  інвестування  розглядаються  відокремлено, як  важливий,  

але  доповнювальний  елемент,  який  не  бере  безпосередньої участі в суто 

економічних розрахунках віддачі від капіталу, вкладеного в технічне оновлення  

гірничорудного  виробництва.  Інвестиційні  витрати на природоохоронні  

заходи  нерідко  сприймаються  як  додаткове  навантаження  на інвестора, що  

призводить  до  збільшення  відтоку  коштів. Тому  розроблення методичних  

засад  проведення  комплексного  еколого-економічного  аналізу капітальних  

інвестицій сприятиме вчасному виявленню резервів та правильному  вибору  

інвестиційних  пріоритетів  гірничо-збагачувальних  комбінатів. 

На  першому  етапі  здійснюється  аналіз  рівня  екологічної  небезпеки 

гірничо-збагачувального виробництва та потреби в інвестиціях на поліпшення 

екологічного стану довкілля, який передбачає розрахунок і оцінку динаміки 

таких показників:  

- кількість об'єктів екологічного забруднення по гірничо-збагачувальних 

комбінатах, в т.ч. таких, що потребують інвестицій;  

- кількість  відходів  збагачення (хвостів),  розкривних  порід  і  

некондиційних руд, що потребують складування;  

-частку корисного промислового використання (утилізації) виробничих 

відходів і розкривних порід (для видобування щебеню, піску тощо);  

- площі відчужених під кар'єрами, відвалами і хвостосховищами земель;  

- фактичні обсяги рекультивації земельного фонду;  

- кількість фактичних  викидів шкідливих  речовин (за  видами)  в  

атмосферне повітря та воду порівняно з нормами гранично допустимих викидів 

(ГДВ);  

- середньомісячні концентрації шкідливих речовин в атмосфері (воді) 

порівняно з гранично допустимими концентраціями (ГДК) в районах 

промислового впливу;  
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- питомі  витрати  електроенергії,  води,  природного  газу  і  твердого  

палива  на виготовлення 1 т залізної руди зі збагачуванням, агломерату та 

обкотнів. 

Другий етап, який представлений аналізом ресурсного забезпечення і 

очікуваних  результатів  інвестиційних  проектів  природоохоронного  

призначення, охоплює послідовний розгляд таких груп показників:  

- перелік  та  очікувані  обсяги  інвестицій  з  реалізації  існуючих  

проектних  рішень,  які  забезпечують  застосування  маловідходних  

технологій,  впровадження  переробки  некондиційних  руд,  встановлення  

сучасних  очисних  споруд на джерела викидів шкідливих речовин (пилу, газу) 

в атмосферне повітря та водойми, розширення обсягів використання відходів 

видобутку і збагачення руд у будівельній індустрії;  

- по суті освоєні інвестиційні кошти на природоохоронні заходи та їх 

відсоток від запланованих інвестиційних витрат за роками та інвестиційними 

проектами;  

- суттєві величини плати за користування надрами, штрафних санкцій за 

викиди  забруднюючих  речовин  понад  гранично  допустимий  рівень  та  

вартісної оцінки порушених (відчужених) земель у динаміці за аналізовані 

роки;  

- економія  коштів (додаткові  доходи  комбінатів)  від  зменшення  

ресурсних платежів та штрафних санкцій за викиди внаслідок впровадження 

екологічно безпечних технологій і проектів природоохоронного призначення. 

Особливості  проведення  третього  етапу  аналітичних  розрахунків 

полягає у тому, що оцінюються показники динаміки і структури інвестицій 

гірничо-збагачувальних  комбінатів  на  запобігання  та  зменшення  

шкідливого  впливу  на навколишнє природне середовище. 

Четвертий  етап  передбачає  аналіз  еколого-економічної  ефективності 

інвестиційної діяльності гірничо-збагачувального комбінату. Він поєднує 

визначення  дисконтованого  економічного  ефекту (чистої  теперішньої  

вартості NPV)  від  інноваційно-інвестиційної  діяльності  підприємства  з  
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розрахунком додаткового (супутнього) економічного ефекту (Еп) від 

інвестування у природоохоронні заходи та на раціональне використання 

видобутої сировини.  

Таким  чином,  розглянута методика  комплексного  еколого-економічного  

аналізу  інвестиційної  діяльності,  який  проводиться  у 4 етапи,  дає змогу  

систематизовано поєднати  економічні  та  екологічні наслідки  інвестиційного 

процесу на гірничо-збагачувальних комбінатах. Розглянуті методичні принципи 

виступають аналітичною  базою  для  продовження  досліджень  у  напрямку  

розроблення  інвестиційної стратегії природоохоронної діяльності підприємств. 
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Освіта є системою цінностей, навколо яких люди формують особисте та 

соціальне життя. 

Багато чудових умів ніколи не закінчили навіть своїх шкіл, таких як 

Томас Едісон і Генрі Форд, але вони були надзвичайно успішними. Причиною 

цього явища є  їх вміння досліджувати, збирати інформацію для обраного 

проекту та обробляти знання. 

Що ми можемо зробити сьогодні, щоб зробити сучасну освіту придатною 

для XXI століття? По-перше, нам потрібно змінити навколишнє середовище 

навчального закладу. Сьогодні це не дослідження, яке підтримує, а лише 

фокусується на усуненні деяких текстових книжкових тем, що залишаються за 

фахом. Зміни повинні бути спрямовані на розвиток інноваційних, креативних, 

інтуїтивних та самомотиваційних якостей студентів [1]. 
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Через постійне оновлення технологій інноваційна епоха, яка обумовлена 

бурхливим розвитком знань про світ та їх практичним впровадженням в усі 

сфери життя, кількості та якості життєвих благ, зростання і ускладнення 

інформаційних потоків і форм комунікацій, детермінує становлення нових 

людських відносин, формування інноваційно орієнтованого суспільства. Під 

інноваційно орієнтованим суспільством розуміємо наявний кадровий потенціал 

країни з особливими здібностями до інтелектуального розвитку, з орієнтацією 

на інвестиційно-інноваційну активність у виробничій сфері, з прагненням 

реалізовувати креативні новаторські ідеї з обов’язковим дотриманням 

принципів соціальної відповідальності бізнесу. Становлення інноваційно 

орієнтованого суспільства здійснюється під впливом чинників науково-

технічного, економічного, політичного, інституційного, соціального та 

культурно-ідеологічного характеру.  

Деякі викладачі скаржаться на брак мотивації у студентів. Насправді, 

відсутність мотивації – це відсутність навичок обробки знань. Багато студентів 

відчувають, що вони повинні набувати знань, які ніколи не знадобляться. 

Знання самі по собі не має значення; це схоже на словник, наповнений словами.  

Саморобний мільйонер має бачення, потім він досліджує конкретні 

знання, застосовує інтуїтивні знання та обробляє всі необхідні речі, шукаючи 

дієвий вихід. Пошук нестандартних рішень щодо виконання звичайних 

обов'язків змушує мільйонерів приймати нестандартні рішення.  

Сьогоднішня освіта – орієнтована на іспити, орієнтована на знання. 

Якісна освіта завтра буде спрямована на виняткові таланти кожного студента та 

позитивний емоційний досвід. Він буде оцінювати природний талант і як 

навчається студент. Вчителі розділяють що працює, а що не працює. Потім 

зосереджуються на тому, що працює. За допомогою цього методу вони 

розвиватимуть любов студентів до навчання, і навчання стає повноцінною 

процедурою. Це справа, яка  орієнтована на майбутнє [2]. 

Сучасний темпи вимагає, щоб виробляти швидший, розумніший, кращий 

рівень людського життя. Поточні системи запобігають цьому. Майбутні освітні 
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системи будуть розкриті з появою стандартизованого швидкого навчального 

програмного забезпечення та єдиної глобальної системи розподілу інформації. 

Інформація зростає за експоненціальними ставками, і наша здатність 

перетворити цю інформацію в корисні знання та навички ускладнюється 

браком навчальних програм. Це явище – вакуум навчальних програм. Основна 

причина, якого полягає в тому, що ми не розробили швидку і просту систему 

для її створення. 

Після того, як був створений швидкий навчальний матеріал-будівельник, 

і загальна ринкова площа принесла своє схвалення на це, буде розроблено 

низку стандартів. 

За цих дій навчальне програмне забезпечення стане більш доступним, 

люди з усього світу починуть його використовувати, і ми побачимо вибух 

курсових програм, подібний до різкого зростання вмісту на YouTube та iTunes. 

В рамках швидкого розвитку руху курсу ми побачимо, як освіта 

переходить з: викладач-орієнтований на навчання-орієнтоване; навчання на 

лекціях в аудиторії – на будь-яке місце, в будь-який час навчання; обов'язкові 

курси для гіперіндивідуального навчання.  

Внаслідок цієї зміни ми почнемо бачити зміни в суспільстві. Швидкість 

навчання збільшиться в десятки разів через комбінацію наступних чинників – 

довірче навчання значно покращить швидкість навчання та розуміння. 

Вивчаючи те, що ми хочемо, коли ми хочемо – відхилення від 

встановленої програми курсу до того, що є гіперіндивідуалізованим, самостійно 

обраним, і заплановане кожного разу, коли студент бажає його прийняти, різко 

змінить рівень мотивації. 

Технологічне вдосконалення з часом буде постійно покращувати 

швидкість і розуміння навчання. 

Швидкість навчання збільшиться в десятки разів, і можливо, еквівалент 

нашої сучасної освітньої системи стиснеться настільки, що можна буде 

вивчитись протягом одного року. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Кучер Яна Сергіївна, магістрант 

Науковий керівник Воробйова Лариса Дмитрівна 

к.т.н., доцент  

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

Трансформація світової економіки спонукає сучасних суб’єктів 

господарювання в промисловості до розширення й поглиблення процесів 

глобалізації в вітчизняній економічній сфері діяльності. Сучасна економічна 

відкритість країн, формування єдиної інформаційної мережі та фінансового 

ринку, а також ліберизація режимів торгівлі створили значні можливості для 

найшвидшого входження в світові інформаційні процеси, але для використання 

цих можливостей підприємства мають бути високорозвиненими, а також 

достатньо технічно озброєні. Для виконання таких умов суб’єктам 

господарювання потрібно шляхом провадження інноваційної діяльності 

нарощувати свої технічні та технологічні можливості. 

Головною запорукою ведення інноваційних перетворень на підприємстві 

– це відповідне узгодження інноваційного та виробничого потенціалу самого 

суб’єкта господарювання з ринковим середовищем.  

Під ринковим потенціалом розуміють спроможність ринку сприймати 

інновації певного типу і спрямованості [1]. Інноваційний потенціал 

підприємства охоплює можливості впровадження досягнень науки та техніки у 

конкретні товари, здатні задовольняти запити споживачів [2]. Поняття 

виробничо-збутового потенціалу є синтезуючим, бо визначає здатність 

ринкового потенціалу сприймати інноваційний потенціал підприємства, тобто 
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спроможність підприємства розробити, удосконалити, виробити та успішно 

просувати інновації на ринку. 

Таким чином, можна підсумувати, що інноваційний потенціал є 

рушійним і визначним елементом для ефективності впровадження інновацій в 

ринкове середовище, що в свою чергу створить ядро для досягнення успіху 

підприємства в процесі переходу на інноваційний шлях розвитку вітчизняної 

економіки. 

Саме поняття інноваційний потенціал обов’язково повинне поєднувати в 

єдину цільну і комплексну систему ресурси підприємства. Головне брати за 

основну мету на підприємстві розробку відповідного і ефективного управління 

цими ресурсами для подальшої оптимізації. Також важливо не збувати 

враховувати вплив зовнішніх умов ринкового середовища на внутрішні 

процеси самого підприємства. 

Для можливого забезпечення ефективності процесів управління 

інноваційним розвитком за рахунок використання інноваційних чинників 

потрібно використовувати структуру формування інноваційного потенціалу.  

В свою чергу, вона має бути комплексною, і насамперед включати:  

- організаційний потенціал; 

- кадровий потенціал; 

- науково-технічний потенціал; 

- інформаційний потенціал; 

- інвестиційний потенціал; 

- ринковий потенціал. 

Виділені елементи інноваційного потенціалу мають відображати ресурсне 

забезпечення суб’єкта господарювання і його спроможність до активізації та 

реалізації інноваційних можливостей.  

Чітко сформована та зважена система управління інноваційним 

потенціалом повинна забезпечити оптимальний перехід підприємства на 

інноваційний шлях розвитку та стати запорукою збільшення рівня 

конкурентоспроможності в умовах інтеграційних перетворень у вітчизняній 
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економіці. Головним критерієм детермінації інноваційного розвитку є 

адаптивна та гнучка структура суб’єкта господарювання до впливу макро- і 

мікросередовища. 
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Стратегія успішного розвитку національних економічних систем країн 

лідерів останніми роками тісно пов’язана з лідерством у дослідженнях і 

розробках, появою нових знань, розвитком високотехнологічного виробництва і 

створенням масових інноваційних продуктів. 

Незважаючи на велику кількість вчених та інженерів, а також частку 

людей, які мають вищу освіту, Україна має посередній рейтинг за індексом 

«Інновації» . Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого 

агентством Bloomberg у 2018 році, Україна на 46 місці серед 50 досліджуваних 

країн. При цьому наша країна виявилася найгіршою за продуктивністю праці 

(50 місце), що свідчить про низький рівень застосовуваних технологій та 

виробництво товарів з низькою доданою вартістю, і потрапила до трійки 

аутсайдерів за технологічними можливостями (48 місце). Водночас вона 

зберігає високе 21 місце за ефективністю вищої освіти та 27 місце за патентною 

активністю, тобто має потенціал до розвитку. [1] 

За даними Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index), у 2018 
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р. Україна посіла у рейтингу найвищу позицію за останні сім років – 43 місце, 

покращивши його з минулого року на 7 позицій, а в попередньому  піднялася 

на шість пунктів, що обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної 

ефективності – співвідношенням отриманого результату до інноваційних 

ресурсів. 

Серед сильних сторін країни варто відзначити такі показники, як 

створення знань й результати наукових досліджень, співвідношення патентів за 

походженням до ВВП за паритетом купівельної спроможності, співвідношення 

корисних моделей за походженням до ВВП за паритетом купівельної 

спроможності, витрати на комп’ютерне програмне забезпечення у відсотках 

ВВП. 

В Україні відбувається поступова деградація інноваційного потенціалу: за 

даними Держстату, кількість дослідників в Україні стрімко скорочується (зі 133 

744 осіб у 2010 році до 59 392 у 2017 році), наукоємність ВВП (витрати на 

дослідження та розробки за всіма джерелами у відсотках до ВВП) у 2017 р. 

становила лише 0,45 %, динаміка кількості підприємств, що займаються 

інноваціями, негативна, хоча окремі приклади інноваційного підприємництва та 

високих технологій, що успішно розвиваються, у нашій економіці існують. Для 

виправлення ситуації необхідно перейти від низькотехнологічної ресурсної до 

високотехнологічної інноваційної економіки.[2] 

Іншим рушієм економічного зростання у найближчій перспективі може 

виступати аграрний сектор як такий, що має високий потенціал до модернізації, 

упровадження новітніх технологій та підвищення рівня переробки власної 

продукції, але його перспективи обмежені. Наразі в Україні він створює 

близько 10% ВВП. Водночас, у переважній більшості розвинутих країн частка 

аграрного сектору не перевищує 5% ВВП.  Основою української інноваційної 

конкурентоспроможності має стати людський капітал, а також знання й 

результати наукових досліджень. Їх ефективна реалізація в Україні з 

можливістю виходу на світові ринки сприятиме розвитку країни. 

Глобалізація та сучасні технології зв’язку створюють можливості для 
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існування та розвитку успішних інноваційних підприємств і кластерів. Це 

позитивно відобразиться на розвитку переважної більшості сфер економіки та 

надасть додаткові можливості для вітчизняних малих і середніх підприємств. 

До того ж інновації здатні масштабуватися, що найкраще реалізується на 

загальносвітовому ринку, в якому частка вітчизняного сектору наразі становить 

0,12%. Проте ці можливості використовуються, вочевидь, недостатньо: 

надходження від застосування українських інновацій за кордоном становили у 

2017 році менше 30 млнгрн, з яких близько половини пов’язані з 

використанням франшизи та торгівельної марки.[3] 

Попередні спроби створення в Україні державної політики підтримки 

інновацій через вибіркову допомогу в розвитку окремих галузей, підгалузей і 

проектів мали обмежений позитивний вплив. Підходи, які базуються на 

визначенні галузевих пріоритетів слабко піддаються стратегічному 

плануванню, оскільки інновації є важко прогнозованим процесом. При цьому 

пріоритет у використанні наявних ресурсів надавався поточним завданням, а не 

розвитку інноваційної інфраструктури, що мало б набагато більший ефект.  

Сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком відсутності 

стратегічного бачення та послідовної політики щодо переведення України на 

інноваційний шлях розвитку, формування національної інноваційної 

екосистеми, яка забезпечувала б його реалізацію і підвищувала розвиток 

інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші 

механізми розвитку інноваційної діяльності.[4] 

Таким чином, для сталого розвитку країни необхідно забезпечити 

сприятливі умови для створення та функціонування інноваційно активних 

підприємств, розвитку екосистеми інновацій, залучення вітчизняних та 

іноземних інвесторів. Запропонований у Стратегії функціональний підхід 

спрямований на подолання проблем, які гальмують інноваційний розвиток 

будь-якої сфери економіки. 
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В управлінській діяльності всіх галузей економіки України та 

життєдіяльності суспільства найголовнішу роль відіграє розвиток наукової 

сфери, а саме: інтелектуальний потенціал. Розвиток  науки є ключовим 

чинником формування соціального, економічного, інтелектуального, трудового, 

інноваційного, промислового  та інших потенціалів країни. Однією з головних 

проблем сучасного менеджменту є недосконалість організаційних структур 

управління, що призводить в свою чергу до  відсутності чітких посадових 

зобов’язань, несвоєчасного забезпечення необхідною інформацією персоналу 

для прийняття якісних управлінських рішень та до спаду інтелектуального 

потенціалу підприємств в цілому. Тому необхідні нові, творчі знання для 

розв’язання існуючої проблеми, а саме: покращення інноваційного розвитку 

промислових підприємств[1]. 

Для переходу на інноваційний шлях розвитку, перш за все, необхідне 

прагнення самого персоналу до нових знань та до впровадження їх в 

економічно-виробничому процесі. Важливу роль на цьому етапі відіграє 

мотивація і стимулювання працюючих, що поліпшує активність  пошуку нових 

ідей, нестандартних рішень, розвиває творчу атмосферу. Інновації в процесі 
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творчої діяльності зазнають значних змін: зростання психологічних 

навантажень, заміна цінностей, світогляду населення, соціальних орієнтацій. Це 

змушує керівництво застосовувати нові морально-етичні та економічні стимули 

до підлеглих задля удосконалення творчої роботи та рівня мотивації[2]. 

На сучасному етапі розвитку економіки знань використання 

інтелектуального потенціалу не є  досить ефективним, що спричинене 

недостатнім фінансуванням науки і освіти України; недостатнім рівнем оплати 

праці персоналу; низьким рівнем інноваційної діяльності підприємств та 

впровадженням нових видів товарів та послуг[3]. 

Щороку скорочується число дослідників, докторів та кандидатів наук, 

збільшується виїзд трудового потенціалу за кордон, тобто, катастрофічно 

зменшується кількість молодих вчених. Для успішного забезпечення 

інтелектуального потенціалу в Україні необхідно створити: 1) механізм для 

фінансування науково-технічної сфери не лише за рахунок коштів державного 

бюджету, а й підприємств в цілому; 2) систему грантів; 3) механізм трансферу 

технологій в економічній сфері шляхом міцної співпраці вищих навчальних 

закладів, різних наукових установ та бізнес центрів тощо. 

Інтелектуальний потенціал України як аспект управління повинен 

створити дієву систему мотивації персоналу; впровадити достойну оплату 

праці; задовольнити необхідними умовами працюючих; виявити та залучити 

інтелектуальні, інвестиційні, інформаційні ресурси для розвитку наукових 

досліджень; використовувати потенційні можливості науки і техніки; створити 

бази даних для виявлення незадіяних ресурсів; вести постійний контроль за 

дотриманням прав інтелектуальної власності згідно чинного законодавства та 

оцінку об’єктів  інтелектуальної власності; розробити стратегію маркетингу та 

менеджменту стосовно розвитку наукової сфери; сформувати  освітній, 

науковий, культурний, інноваційний напрямок розвитку держави на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій.  До заходів щодо системи мотивації 

також необхідно віднести аспект стимулювання молодих вчених та наукових 

працівників, постійну підготовку та підвищення кваліфікації співробітників[4]. 
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Інноваційний шлях розвитку стане реальним, якщо інтелектуальна 

діяльність промислових підприємств буде не окремим заходом впровадження 

інноваційної продукції, а безперервним, стратегічним, орієнтованим процесом 

розробки, освоєння, продажу та оцінки ефективності інновацій[5].  

Отже, необхідно забезпечити промислові підприємства новітніми 

формами та засобами стимулювання для інтелектуалізації економіки. 

Реалізувавши перелічені заходи розвитку, Україна отримає ефективний 

результат діяльності інтелектуального потенціалу - підвищення рівня наукової 

сфери, покращення матеріально-технічного забезпечення, налагодження 

організаційно-управлінських структур, систему правового захисту 

інтелектуальної власності тощо. 
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 Важливою проблемою управління національною економікою будь-якої 

держави є визначення такого типу розвитку, який буде стимулом для стрімкого 

економічного зростання. Збільшення грошових надходжень від іноземних 

інвесторів є позитивним явищем для економічної розбудови країни. Кошти 

інвесторів гарантують безпеку і розвиток будь-якої держави, тобто здійснення 

інвестиційної діяльності в державі є фактором її інвестиційної та економічної 

безпеки. Саме тому постає питання про коректну оцінку інвестиційної 

привабливості країни.  На сьогоднішньому етапі розвитку для України є вкрай 

важливим питання, щодо збільшення частки залучення прямих іноземних 

інвестицій, адже на відніму від кредитів і позик, інвестиції не заганяють 

державу в боргову яму. В умовах трансформаційних змін національної 

економіки постає необхідність формування нових підходів до визначення її 

інвестиційної привабливості. Саме тому, необхідною умовою для подальшої 

розбудови економіки України є оцінка та аналіз інвестиційної привабливості. 

Питання інвестиційної привабливості розглядали в своїх роботах  

вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як С.С. Донцов, І. О. Бланк, О. А.  

Андраш,  Д. В.  Коробков, А.П. Гайдуцький,  В. В. Бочаров, Дж. Кейнс, Л. 

Роббінс, Дж. Сакс, М. Фрідмен, Ф. Хайєк, У. Шарп та інші. Проте, все ще 

залишається відкритим окремі питання формування ефективного підходу до 

оцінки інвестиційної привабливості національної економіки.  

Так, для оцінки інвестиційної привабливості існують різні підходи та 

методи. Так, статистичний підхід грунтується на аналізі статистичних даних, 

щодо надходження інвестицій в економіку країни. Даний підхід ґрунтується на 

припущенні, що високі статистичні показники є підґрунтям для високої 

інвестиційної привабливості економіки. Недоліками даного підходу є 

неможливість врахування всіх факторів, на котрі звертають увагу інвестори, в 

той же час даний підхід має формалізований характер і базується на конкретних 

соціально - економічних показниках. При використанні методу експертних 
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оцінок, експерт надає власну оцінку значущості показників, тобто обирає 

найбільш важливі показники, після чого проводиться аналітика даних 

показників в динаміці та формуються висновки, щодо інвестиційної 

привабливості регіону. Основною перевагою експертного підходу є можливість 

адаптації під потреби конкретних інвесторів показників і факторів, які 

досліджуються, а до слід віднести суб'єктивність оцінки та залежність 

висновків від позицій експерта. При оцінці інвестиційної привабливості 

національної економіки за рейтинговим підходом можна виділити два 

різновиди даного підходу: рейтингово-аналітичний та рейтинговий підхід на 

основі опитувань. Найбільш широкого використання набув саме рейтингово-

аналітичний підхід, який полягає в аналізі наявних показників інвестиційної 

привабливості, їх групуванні і формуванні інтегрального показника. 

Спираючись на отримані результати дослідження можна зробити висновок, що 

не існує єдиного підходу до визначення інвестиційної привабливості 

національної економіки. Під час аналізу інвестиційної привабливості країни 

важливу роль відіграють наступні показники: дефіцит державного бюджету, 

обслуговування і погашення державного боргу, обсяг валового внутрішнього 

продукту (ВВП), обсяг експорту та імпорту товарів і послуг. Отже, на 

сьогоднішній день все ще не існує єдиної методики, щодо оцінки інвестиційної 

привабливості економіки країни, яка б ґрунтувалася на оцінці економічних, 

соціальних, політичних, нормативно правових та інших факторів впливу. Тому 

для оцінки інвестиційної привабливості необхідно використовувати декілька 

методик у комплексі. Подальші дослідження, щодо інвестиційної 

привабливості національної економіки доцільно спрямувати на розробку 

методики визначення показників створення сприятливого інвестиційного поля 

держави. Дана методика надасть можливість ефективної оцінки інвестиційної 

привабливості, враховуюче широке коло показників впливу.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Лінькова Олена Юріївна, 

к. е. н., доцент  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Сучасний стан промислових підприємств України (енерговитратність, 

застарілість технологій) робить актуальним питання їх стратегічного 

інформаційного розвитку. Для реалізації обраних стратегій розвитку необхідне 

опрацювання інструментарію менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми сталого економічного 

розвитку промислових підприємств аналізують закордонні та вітчизняні вчені: 

Ансоф І., Бачевський Б.Є., Горячева К.О. [1, с. 400; 2, с. 321; 4, с. 53]. Вченим 

Василенко А. В. детально вивчено інноваційний розвиток [3, с. 345]. 

Особливості генезису економічного розвитку розкрито у роботах Куцеконь Л. 
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О., Тарасенко І. О. [5, с. 196; 6, с. 287]. Методологічні питання забезпечення 

стратегічного інформаційного розвитку промислових підприємств залишаються 

не вирішеними: визначення існуючого стану розвитку промислових 

підприємств; можливості адаптації методології стратегічного інформаційного 

розвитку до особливостей національних промислових підприємств. 

Мета дослідження – удосконалення методологічних підходів до 

управління стратегічним інформаційним розвитком промислових підприємств 

на основі реалізації стратегій забезпечення особливості бізнесу при реалізації 

товару та підготовки менеджерів. 

В ХХІ столітті знання стали рушійною силою інноваційного розвитку. 

Розвиток – це вдосконалення системи, яке реалізується у розширенні 

можливостей її виживання та адаптації. Стратегічна спрямованість 

інноваційного розвитку промислового підприємства за допомогою 

інформаційних технологій є умовою успіху сучасного бізнесу. Визначення 

галузі, форм, методів довгострокової діяльності бізнесу робить практично 

можливим ведення конкуретної боротьби на світовому ринку. Базові 

компоненти інноваційного розвитку: інфраструктура; процес; культура 

(економічна; соціальна; екологічна). Актуальні напрямки стратегічного 

розвитку вітчизняних промислових підприємств: енергоефективність; новітні 

матеріали; інформаційні технології; нано технології; підготовка лідерів; 

оригінальність бізнесу. 

Предметні та функціональні зміни за обраними напрямками розвитку 

переміщують підприємство за рівнями системної організації. Завдання 

менеджменту промислових підприємств створити сприятливі умови 

продукування та комерціалізації нових знань. 

Особливості інноваційного розвитку в Україні: ресурсовитратність; 

обмеженість у використанні інформаційних платформ; підприємства 

промисловості обирають стратегії розвитку, пов’язані з операційною 

діяльністю та збутом (бізнес-моделі актуальні тільки для початку бізнесу); 

функціонування в кризових умовах; невикористання різних елементів 
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інноваційного потенціалу (складові інноваційного потенціалу: ресурсна, методи 

управління, інноваційний продукт); недосконала система формування тарифів 

на природні монополії та інфраструктурні послуги. 

Запорукою сталого інноваційного розвитку промислових підприємств є 

оновлення підходів до управління ним: оновлення бізнес-моделей; 

стимулювання ініціатив; підготовка менеджерів; участь в інноваційних 

кластерах світового рівня; збільшення витрат на стратегічний інформаційний 

розвиток. 

Розвиток промислового підприємства здійснюється поступовою зміною 

спрямування фінансових потоків відповідно до обраної стратегії (збалансованої 

системи показників) та постійним аналізом отриманих результатів. 

Напрями коригування необхідні для управління інформаційним 

розвитком: пріоритетів фінансування підрозділів; взаємодії підрозділів; 

поведінки підрозділів у несприятливих ситуаціях; часу реалізації проектів 

підрозділів; асортимент. 

Висновок. наукова (практична) новизна, викладена у доповіді: Реалізація 

запропонованого методологічного підходу забезпечення стратегічного 

інформаційного розвитку промислового підприємства на основі реалізації 

стратегій забезпечення особливості реалізації товару та підготовки менеджерів 

дозволить провести аналіз бізнесу та визначити напрями, можливості розвитку. 

Напрямок проведення подальшого дослідження: оцінка ефективності 

стратегічного інформаційного розвитку. 
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ДО ПИТАННЯ ДОЩО ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

Романчик Тетяна Володимирівна 

к.е.н., доц.,  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

Як показує світовий досвід, саме інновації є умовою економічного 

зростання. Інновації для суб'єктів економіки сьогодні грають вирішальну роль у 

формуванні конкурентних переваг і є фактором забезпечення високої репутації. 

Вони є фундаментом інноваційної безпеки. Будучи джерелом потенційних 

можливостей, інноваційна діяльність пов'язана з низкою додаткових умов, які 

істотно її ускладнюють та формують стан загрози інноваційній безпеці 

підприємства. У такому контексті, вирішуючи питання доцільності 

впровадження інновацій, необхідно спиратися на визначення оптимального 

співвідношення між ступенем привабливості інновацій для підприємства та 

рівнем ризику від їх впровадження. 

Зараз найчастіше для оцінки доцільності інновацій застосовують підхід, 

заснований на розрахунку їх ефективності. Такий підхід є обмеженим, тому як 

він не враховує дію інших, не менш значущих чинників. 

При обгрунтуванні рішення щодо доцільності впровадження інновацій 

актуальним стає визначення комплексу факторів ризику, об'єктивне оцінювання 

ймовірності настання яких і розробка заходів щодо нейтралізації дії яких, здатні 

мінімізувати негативний вплив і забезпечити підприємству умови для 

економічного зростання.  

Додатковим аргументом на користь інноваційного розвитку є стан 

стійкості підприємства, що визначається здатністю системи повертатися до 

рівноважного стану після закінчення періоду впровадження інновацій.  
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Таким чином, рішення щодо інноваційного розвитку підприємства 

повинно грунтуватися на врівноваженні доцільності інновацій та їх ризиковості 

з обов'язковим урахуванням поточного стану підприємства, рівня 

конкурентоспроможності, рівня його економічної безпеки і т. п. 

Отже, показник доцільності впровадження інновації може бути 

визначений як інтегральний показник (IEB), який є функціоналом інтегральних 

показників рівня ризику інновації, рівня привабливості проекту, рівня стійкості 

системи економічної безпеки підприємства з урахуванням коефіцієнтів 

значущості їх впливу: 

IЕВ = F{αІR, ᵦІD, γІS},                                             (1)  

де ІР - рівень ризику інноваційного проекту; ІD - рівень привабливості 

інновацій; ІS - рівень стійкості системи економічної безпеки; α, β, γ - 

коефіцієнти коригування значущості функціональних показників. 

При цьому, інтегральний показник ризику інноваційного проекту повинен 

включати як кількісні, так і якісні показники. 

Таким чином, інноваційна діяльність підприємства, націлена на 

забезпечення його стабільного розвитку, отримання стійких довгострокових 

конкурентних позицій на ринку, створення високого інноваційного потенціалу 

повинна грунтуватися на ретельному аналізі впливу внутрішніх та зовнішніх 

чинників, мінімізації ризиків і втрат від проявів загроз, а також оцінюванні 

рівня стійкості системи економічної безпеки і готовності підприємства до 

впровадження інноваційних рішень. 
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Твердун Сергій Олександрович, студент 

Науковий керівник Чорна Тетяна Миколаївна, 

 к.т.н., доцент  

Університет державної фіскальної служби України 

 

Курс незалежної Укрaїни нa нayкoвo-теxнoлoгiчне зростання економіки 

законодавчо закріплено прийняттям Зaкoну «Прo ocнoви держaвнoї пoлiтики y 

cферi нayки i нayкoвo-теxнiчнoї діяльності» у 1991 р., на зміну якому у 2016 

році прийнято Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність». Низкою 

нормативно-технічних актів конктеризовано вибір інноваційної моделі 

розвитку вітчизняної економіки. Проте, наразі в Україні практично відсутні 

ефективні механізми державного впливу на iннoвaцiйнi прoцеcи в екoнoмiцi та 

cтимyлювання інвестицій в нayкoвi дocлiдження та розробки [1].  
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Однією з вагомих причин, що перешкоджають iннoвaцiйнoгму зростанню 

в Укрaїнi є великi втрaти нayкoвo-теxнiчнoгo пoтенцiaлy. Так, спостерігається 

стійка тенденція щодо зменшення кількості працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок (рис. 1). Разом з тим, Україна залишається 

одним з лідерів по кількості науковців за такими напрямами як фізика, 

математики, хімія, інформатика. 

Слід зазначити, що розвиток наукового потенціалу в Україні відбувається 

досить повільно. У високорозвинених країнах 85-90 % приросту валового 

внутрішнього продукту забезпечується за рахунок виробництва та експорту 

наукомісткої продукції. Частка України на ринку високотехнологічної 

продукції, який оцінюється у 2,5-3,0 трлн дол. США, становить приблизно 0,05-

0,1 %. Зростання ВВП України за рахунок введення нових технологій 

оцінюється в 0,7-1 % [4]. На більшості промислових підприємств 

використовується застаріле обладнання, застарілі матеріало- і енергоємні 

технології. Проте в цьому винна не лише держава. Самі підприємства не 

зацікавлені в введенні інновацій, адже їхньою основною метою є максимізація 

прибутку, а інновації – це дуже ризикова справа, яка при невдачі зменшить 

розмір прибутку. 

 

 
Рис. 1. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, осіб [3] 

 

Також впровадження інноваційної моделі розвитку суттєво ускладнює 

існуюча структура ВВП, оскільки головним джерелом валютних надходжень до 
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державного бюджету залишаються гірничо-металургійний комплекс (32%), 

частково харчова та переробна галузі (25%), мінеральні продукти (10%), 

хімічна промисловість (8%). Власники цих виробництв до останнього часу 

фактично не здійснювали технологічну модернізацію промислових 

підприємств, оскільки й без цього мали певні конкурентні переваги на світових 

ринках за рахунок відносно дешевої робочої сили, сировини та енергоносіїв [2]. 

Можна стверджувати, що інноваційна модель не буде введена, адже 

підприємства не хочуть ризикувати власними коштами. Проте інноваційною 

діяльністю повинна бути зацікавлена саме держава і стимулювати її розвиток. 

В таблиці 1 представлено основні джерела фінансування інноваційної 

діяльності підприємств України у 2013-2017 рр. Основним джерелом 

фінансування в даний період були власні кошти підприємств. Хоча світова 

практика показує, що джерелом фінансування інноваційної діяльності 

здебільшого виступають позикові кошти, а не власні. Після 2013 року різко 

зменшилась частка інвестицій. Вклад держави в зазначеному періоді був досить 

незначним. 

Більшість науковців вважають стан інноваційної діяльності України 

кризовим. До ключових проблем у формуванні й реалізації державної 

інноваційної політики в Україні належать [5]: недостатня якість бізнес-

середовища; збереження значних бар’єрів для поширення в економіці нових 

технологій; недостатність зусиль регіональної й місцевої влади щодо 

поліпшення умов для інноваційної діяльності; недостатня ефективність 

інструментів державної підтримки інновацій; відсутність державного 

фінансування інноваційної діяльності. 

Таблиця 1 – Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств, млн. грн. [3]. 

Рік 
Загальна 

сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 

інші 

джерела 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015 13813,7 13427 55,1 58,6 273 
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2016 23229,5 22036 179 23,4 991,1 

2017 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3 

 

Також джерелом інвестиційної діяльності можуть бути і недержавні 

приватні кошти, зокрема інвестиції. Проте як було показано в таблиці 1, 

інвестори не зацікавлені вкладати кошти в інноваційний розвиток України. Це 

стосується як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. Причиною є 

незадовільний стан національної економіки та недосконалість податкової бази 

України. 

Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати, що основними 

проблемами інноваційного розвитку в Україні є незацікавленість держави в 

науці та інноваціях зокрема, дефіцит власних коштів підприємств, відсутність 

інвестицій на інноваційну діяльність. За світовою практикою інноваційна 

діяльність не фінансується коштами підприємства. Для цього 

використовуються позики, а саме інвестиції і державне фінансування. Але в 

Україні немає стимулів щодо проведення інноваційної діяльності чи стимулів 

щодо її інвестування, наприклад, податкових канікул або інших пільг. Перехід 

до інноваційного розвитку є першочерговим завданням української державної 

влади. Відповідно, цей перехід повинен здійснюватися під керівництвом 

держави і її зацікавленістю в цьому. Повинні бути створені умови для розвитку, 

а саме надання коштів і стимулів для підприємств. Як наслідок, це буде вихід 

України на міжнародний ринок з висококонкурентною продукцією, збільшення 

ВВП та наукового потенціалу. 
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В 
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к.ек.н., доцент 

Української інженерно-педагогічної академії 

 

Промислово-фінансова група (ПФГ), наряду з концернами, корпораціями, 

фінансовими групи (в яких холдингові функції виконують банки), фінансовими 

угруповання (не так чітко оформлені в організаційному відношенні об'єднання), 

холдинговими об'єднаннями є різновидами фінансово-виробничих груп. Від 

інших фінансово-виробничих груп ПФГ відрізнялися масштабністю та 

спрямованістю на безпосередні інтереси держави. Не дивлячись на можливий 

синергетичний ефект від поєднання промислових потужностей та банківського 

капіталу в Україні так і не вдалося вивести ПФГ на правовий рівень. 

Питанням правового регулювання публічно-правових основ формування 

та функціонування  українських ПФГ присвятили праці ряд вчених, серед яких  

Дерев'янко Б.В.,  Колісник М.К., Нижник Н.Р., Чубка О.М. та інші. Усі ці 

автори наголошували на необхідності внесення змін до Закону України «Про 

промислово-фінансові групи в Україні». 

Основними проблемами створення ПФГ стали: 

1. тимчасовий характер ПФГ, обмеженість терміну реалізації державної 

програми в рамках ПФГ, тобто відсутність чіткого стратегічного та оперативного 

планування (для забезпечення стабільності в економіці України необхідно було 

б створювати ПФГ не на визначений термін, а без вказаного терміну); 

2. недостатня державна підтримка, відсутність гарантії для залучення 

іноземного капіталу, надання інвестиційних кредитів, високі вимоги до 

обов’язкового мінімального розрахункового обсягу реалізації кінцевої 

продукції (еквівалент 100 млн.дол.США), необхідного для отримання дозволу 
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Кабінету Міністрів України на створення групи ( значення еквівалентної суми 

необхідно було зменшити, тому що воно було малоймовірним для українських 

підприємств, необхідно було надати фінансову підтримку груп);  

3. можливість входження до групи лише одного банку, що обмежувало 

інвестиційні можливості групи, враховуючи невелику кількість українських 

банків з достатнім капіталом, спроможних сприяти реалізації значного обсягу 

кінцевої продукції, визначеному законом України (необхідно було дозволити 

входити до складу групи двом і більше банкам); 

4. громіздкий і складний порядок формування ПФГ (необхідно було 

визначити структурну організаційну будову, схему  внутрішньо-групових відносин, 

форм і принципів корпоративного управління групою); 

5. невизначеність принципів ведення консолідованого балансу групи, 

недосконалість системи оподаткування ПФГ (необхідно було створити відповідні 

методики урахування інтересів учасників групи, удосконалити правила ведення 

консолідованого балансу); 

6. втрата головним підприємством ПФГ права на будь-які пільги з питань 

оподаткування, яке воно б мало згідно з чинним законодавством України 

(необхідно було залишити можливість отримання пільг головному підприємству на 

загальних умовах);  

7. звільнення головного підприємства та учасників ПФГ від сплати митних 

зборів, імпортного або експортного мита відповідно у разі імпорту чи експорту 

проміжної продукції сприяло перериванню технологічного ланцюга створення 

продукції з більш доданою вартістю (необхідно було стимулювати створенню 

кінцевої наукомісткої продукції у пріоритетних галузях виробництва, а не 

експорт сировини).   

Недостатнє врахування накопиченого в світі досвіду щодо створення й 

діяльності ПФГ, недоліки законодавства, невдалі спроби винайти особливий шлях 

вирішення проблем інвестування в Україні призвели до практично повної 

відсутності зазначених угрупувань в економіці країни. Протягом 10 років 

незалежності в Україні створено і юридично оформлено лише одну ПФГ “Титан” 
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[1]. Поруч з тим в Україні існує значна кількість неофіційних і неформальних ПФГ. 

До найбільших неофіційних промислово-фінансових груп (НПФГ) станом на 2009 

рік належали  НПФГ «Інтер-пайп» (з 2008 р.East One),  ПФГ «Приват», НПФГ 

«Фінанси і Кредит», НПФГ «Укрсиб», НПФГ, «Систем Кепітел Менеджмент 

(СКМ)». 

Особливістю створення українських ПФГ було те, що майже всі вони 

були побудовані на металургійному секторі [2]. Підприємства 

машинобудування так і не були залучені до складу груп в достатній мірі. 

Технологічні ланцюжки створення більш інноваційної продукції було 

перервано через спокусу спрощеного експорту сировини. В результаті 

зазначених проблем ПФГ так і не отримали широкого розповсюдження , а з 

2010р законодавче регламентування діяльності ПФГ зовсім зникло (Закон 

України «Про промислово-фінансові групи» втратив чинність на підставі 

Закону України № 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010). 

Таким чином,  в сучасному правовому полі Україні відсутні прямі важелі 

впливу на діяльність ПФГ. Відсутня чітка економічна політика держави щодо 

підтримки національного виробництва більш високих технологічних укладів в 

рамках ПФГ. Необхідно вирішити зазначені в роботі проблеми. Наголошуємо 

на необхідності повторного закріплення поняття ПФГ та виділення його в 

окремий інститут господарського права. 
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Охорона навколишнього середовища на підприємстві – один із факторів 

безпечних умов праці. Охорона навколишнього середовища являє собою форму 

відносин між суспільством і природою. Вона здійснюється різними засобами: 

економічними, правовими, науково-технічними, санітарно-гігієнічними, 

біологічними та іншими.  

Проблема охорони навколишнього середовища зводиться до вирішення 

двох завдань: 

 організації раціонального природокористування; 

 забезпечення чистоти природних (екологічних) систем. 
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При здійсненні різних видів економічної діяльності суб'єкти 

господарювання використовують різноманітні природні ресурси: землю, воду, 

корисні копалини тощо. Проте ресурси ці обмежені. Обмеженість природних 

ресурсів була і залишається головною і дуже жорсткою умовою, що 

накладається на розвиток економіки і відповідно зростання суспільного 

добробуту. 

Згідно з даними, оприлюдненими Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я, Україна посідає перше місце серед країн світу за кількістю смертей 

від забруднення навколишнього природного середовища.  

Основним джерелом забруднення навколишнього середовища в Україні є 

гірнича промисловість. У процесі видобування корисних копалин відбувається 

істотне забруднення довкілля. З кожної тонни видобутої корисної копалини 

тільки 1-3 % перетворюються в корисну продукцію, а 98% йдуть у відходи.[2] 

Основними джерелами капітальних витрат у природоохоронній сфері 

залишаються засоби підприємств і організацій усіх форм власності. З 

державного бюджету фінансуєтся тільки незначне число заходів, спрямованих 

на реалізацію державних програм і діяльність природоохоронних відомств. 

Міжнародні зобов'язання України в області екології також вимагають значних 

фінансових вкладень. Так, тільки для виконання умов Базельської конвенції про 

контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів і їх 

видаленням необхідне створення великої кількості контрольно-пропускних 

пунктів для запобігання імпорту таких відходів з країн Західної Європи, 

Канади, США тощо. 

Протягом 2017 року на охорону навколишнього природного середовища 

України підприємствами, організаціями та установами було витрачено 31,4 

млрд гривень. При цьому в 2016 році на охорону навколишнього середовища 

було витрачено 32,5 млрд грн.[1] 

За даними Держстату, із загальної кількості витрат на охорону 

природного середовища 59% складають поточні витрати та 41% - капітальні 

інвестиції. У загальному обсязі капітальних інвестицій на охорону 
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навколишнього середовища інвестиції в інтегровані технології становлять 59%, 

в очищення - 40% та інші інвестиції - 1%.[1] 

Основним джерелом фінансування витрат на охорону довкілля є власні 

кошти підприємств і організацій - 68%, за рахунок державного та місцевих 

бюджетів було профінансовано 6% витрат, а решта коштів надійшла з інших 

джерел фінансування.[1] 

У розвинутих країнах аналогічні затрати складають 1,5-4% ВВП, що 

визначається досягнутим ступенем якості навколишнього природного 

середовища. Здавалося б, Україна вписується у вказаний діапазон. Але 

необхідно мати на увазі те, що розвинуті країни Європи, США, Канада і Японія 

в основному несуть затрати на підтримання досягнутого рівня якості 

навколишнього середовища, в той час як Україна повинна витратити на це 

величезні кошти. 

Підприємствам, організаціям і установам країни за забруднення 

навколишнього природного середовища та порушення природоохоронного 

законодавства потрібна сплата екологічних платежів, що становлять 

екологічний податок та штрафні санкції за порушення природоохоронного 

законодавства. Понад 70% екологічного податку країни становлять платежі за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних та 

пересувних джерел забруднення, 25% – за розміщення відходів, 4% – за скиди 

забруднюючих речовин у водойми. Як свідчить європейський досвід, екологічні 

податки є ефективними екологічними інструментами у тих випадках, коли 

нормативи плати за екологічне забруднення перевищують кошти, необхідні для 

запобігання екологічній шкоді. 

Отже, аналіз екологічної ситуації та витрат на охорону довкілля 

засвідчує, що головну загрозу являє відсутність механізму регулювання 

відносин суспільства з природним середовищем і виробництвом, що 

призводить до небажаних змін природного середовища і нераціонального 

використання природних ресурсів. Досвід розвинутих країн показує, що 

існування адаптованого природоохоронного законодавства та належний 
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державний контроль за його дотриманням забезпечує сприятливі умови для 

збереження довкілля й успішний соціально-економічний розвиток. 
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 Характерною ознакою сучасного століття є усвідомлення невіддільності 

економічної, соціальної та природоохоронної компонент розвитку суспільства 

та їх поєднання у концепції сталого еколого-соціально-економічного розвитку. 

 Сталий розвиток населених пунктів передбачає екологічно, соціально та 

економічно збалансований їх розвиток, що дозволяє створити повноцінне 

життєве середовище для сучасного та наступного поколінь на основі 

раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і 

реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, 

транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури. 

 Проте, незважаючи на те, що засади сталого розвитку сформувались та 

були оголошені більше 25 років тому [1], інтенсивно поширювались протягом 

цього періоду та служили основою для розробки стратегій  соціально-

економічного піднесення, забезпечення сталого природокористування, 

вирішення суспільних проблем та гарантування природно-техногенної й 

екологічної безпек країни, регіонів та міст, загальна екологічна ситуація на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000692%2EPDF
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000692%2EPDF
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шляху забезпечення сталого розвитку України протягом останніх років лише 

ускладнилася, що зафіксовано в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: 

Україна» [2]. У доповіді відзначається, що натепер в Україні «у зв’язку з 

антропогенним навантаженням близько 70% поверхневих вод і значна частка 

запасів ґрунтових вод в Україні втратили своє значення як джерело питного 

водопостачання. Проблемними залишаються питання поводження з відходами 

та забезпечення централізованого водопостачання сільського населення. 

Близько 4 млн тон забруднюючих речовин щорічно викидається у повітряний 

басейн»[2, с. 9]. 

 Особливо актуальним впровадження принципів сталого розвитку 

виявляється для міст України, де протягом тривалого часу економічні 

параметри були головними, а досить часто і єдиними критеріями обґрунтування 

рішень щодо розвитку. Одним з таких є місто Кам’янське (раніше - 

Дніпродзержинськ), де розвинута промисловість була не тільки рушійною 

силою прогресу, а й головним чинником забруднення довкілля [3]. Як 

відзначається у міській екологічній програмі сьогодні Кам’янське «відноситься 

до міст України з вкрай небезпечною екологічною ситуацією, яка сформувалася 

в результаті тривалого та інтенсивного розвитку металургійної, хімічної, 

уранопереробної та машинобудівної галузей промисловості без врахування 

екологічних наслідків та шкоди для довкілля і здоров’я населення» [3, с. 14]. 

Діюча сьогодні Стратегія розвитку міста [4] спрямована на досягнення 

певного збалансування еколого-соціо-економічних параметрів, проте, у зв’язку 

з визначенням цілей сталого розвитку України у Національній доповіді [2], яка 

надає орієнтири піднесення України до 2030 року, потребують переробки і 

стратегії розвитку українських міст, зокрема, м. Кам’янське. 

Промисловий комплекс міста налічує 43 великі і середні підприємства, на 

яких працює близько 28 тис осіб, що становить більше, ніж 11% міського 

населення [4, с. 6]. Обсяг продукції чорної металургії, що виробляється 

підприємствами, розташованими у місті, становить 62,9% загального обсягу 

виробництва продукції, а найпотужнішим металургійним підприємством 
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Кам’янського є ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», діяльність якого 

характеризується багатофакторністю пов’язаних з нею екологічних ризиків і 

проблем, а підприємство  виступає  одним з головних забруднювачів території.  

Існує прямий зв’язок між збільшенням економічної активності та 

зростанням рінів забруднення компонентів довкілля і уникунути цього 

(забруднення) можна лише за умови реалізації ефективних екологічних заходів 

зі зменшення негативного впливу на навколишнє середовище міста основними 

підприємствами-забруднювачами, а також шляхом формування досконалої 

багаторівневої системи екологічного менеджменту з метою гарантування 

постійного покращення екологічної ситуації, що охоплює всі види діяльності, 

устаткування, матеріали, послуги, продукти, персонал, постійного поліпшення 

умов праці.  

На нашу думку, екологічний менеджмент підприємства слід визначити, 

як самостійний вид діяльності, що складає частину загальної системи 

менеджменту і орієнтований на управління наслідками впливу 

природокористування на довкілля як конкретний суб’єкт 

природокористування, так і суспільство загалом. Його основним завданням є 

розробка еколого-економічної стратегії виробництва з метою формування 

безпечних за усіма параметрами умов для працівників підприємства, 

суспільства як сьогодні, так і в довгостроковій перспективі.  

Сутністю механізму екологічного менеджменту має бути постійне 

вдосконалення процесу функціонування підприємства на засадах сталого 

розвитку, який передбачає поєднання економічної ефективності, екологічної 

цілісності та соціальної справедливості та реалізацію такого поєднання на всіх 

рівнях. 
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7 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В 

ЕКОНОМІЦІ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Бут Марія Олександрівна, магістр,  

Журавель Ірина Юріївна, магістр 

Науковий керівник Стригуль Лариса Станіславівна, к.е.н., доц., 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інституту» 

 

У сучасних умовах господарювання діагностика фінансового стану є 

необхідною складовою процесу управління підприємством. Головним 

напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення 

ефективності функціонування підприємства, визначення перспектив його 

розвитку. Орієнтованість досліджень на розвинений ринок ставить перед 

вітчизняними фахівцями питання про необхідність адаптації підходів до аналізу 

до сучасних економіко-правових умов. Цим проблемам присвячені роботи 

Білик М. Д., Бутинця Ф.Ф., Бутко А.Д., Іванієнко В. В., Ізмайлової К.В., Меца 

http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_
http://kam.gov.ua/ekonomichniy_
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В.О., Митрофанова Г. В., Мниха Є.В., Сопко В. В., Цал-Цалка Ю.С., Чумаченка 

М.Г. [1]. 

Для здійснення порівняльного аналізу переваг та недоліків методів 

діагностики фінансового стану та рівня платоспроможності підприємства дуже 

часто застосовують підходи до оцінювання ймовірності банкрутства серед яких 

найбільш популярні у використанні, такі, як: двохфакторна модель Альтмана, 

п’ятифакторна модель Альтмана, дискримінантні моделі Ліса і Таффлера, 

показник діагностики платоспроможності Конана і Гольдера, модель 

Спрінгейта, універсальна дискримінаційна функція О.О.Терещенка [2, с 260].  

Аналіз результатів використання різних тестів для оцінки ймовірності 

банкрутства [3] по підприємству сфери послуг ТОВ «Компанія ІТЕР» показує, 

що не виключені протилежні судження про рівень кризового стану на 

підприємстві та можливість його банкрутства (табл. 1). Застосування тестів 

(при всій привабливості їх відносної простоти) не гарантує точної, адекватної 

оцінки фінансового стану українських підприємств с урахуванням специфіки 

сучасних викликів складної фінансової, політичної та законодавчої ситуації. 

Таблиця 1 - Діагностика банкрутства за різними тестовими методиками 

Методики – моделі оцінки Ступінь загрози банкрутства 

1 2 

1 Загальнодержавна методика Наявність ознаки  прихованого банкрутства 

Наявність ознак приведення підприємства 

до банкрутства 

2 П’ятифакторна модель У. Бівера Група 1. Благополучні компанії 

Група 2. П'ять років до банкрутства 

3 Двофакторна модель Є. 

Альтмана 

Ймовірність банкрутства мала 

4 П’ятифакторна модель Є. 

Альтмана 

Дуже низька ймовірність банкрутства 

5 П’ятифакторна модель Є. 

Альтмана (модифікована) 

Компанія фінансово стійка 

6 МодельЧессера Фінансовий стан підприємства вважається 

задовільним 

7 Модель Фулмера Компанія функціонує нормально з 

подальшими перспективами ефективного 

розвитку 

8 Модель Конана й Гольдера Вірогідність затримки платежів 10 % 
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9 Модель Р. Лиса Низька ймовірність банкрутства 

10 Модель Таффлера Підприємство має гарні довгострокові 

перспективи 

11 Модель Спрингейта Низька ймовірність банкрутства 

12 R-модель Іркутської державної 

економічної академії 

Мінімальна ймовірність банкрутства ( до 

10%) 

13 Модель О.П. Зайцевої min ступінь банкрутства  

14 Модель Давидової – Бєлікова min ступінь банкрутства 10% 

15 Модель Сайфуліна-Кадикова Фінансовий стан задовільний 

16 Методика Л.В. Донцової і Н.А. 

Нікіфорової 

II клас - підприємство, яке демонструє 

деякий ступінь ризику по заборгованості, 

але ще не розглядається як ризиковане 

17 Інтегральний показник 

дискримінантної функції, яка 

характеризує різні параметри 

фінансового стану бенефіціара 

Стан бенефіціара визнається як задовільний 

18 Універсальна дискримінантна 

функція О. Терещенко 

Підприємству банкрутство не загрожує 

 

Таким чином, три тести Є. Альтмана майже не фіксують (не зауважують) 

існуючого стану вкрай незадовільної платоспроможності підприємства. Тести 

Р. Лиса, Таффлера, Спрингейта оцінюють ситуацію набагато точніше. Ще 

більш достовірні результати можна одержати, використовуючи 

багатоступінчасту шкалу тесту О. Терещенко і нормативні вимоги Методичних 

рекомендацій Міністерства економіки України по виявленню ознак 

неплатоспроможності. Таким чином узагальнюючи вищевикладене можна 

зробити висновок, що підприємства ТОВ «Компанія ІТЕР» достатньо стабільне 

фінансове становище, але існує загроза втрати платоспроможності через 

зростання рівня дебіторської та кредиторської заборгованості та відсутність 

грошових коштів та їх еквівалентів. Саме на ці показники керівництво 

підприємство повинне зосередити свою увагу для оптимізації структури 

балансу і підвищення рівня майбутньої платоспроможності.  

Визначено, що результати оцінювання за різними методиками 

діагностики банкрутства дуже протирічать одне одному. Тому потребують 

додаткового дослідження їх переваги та недоліки щодо застосування саме для 

підприємств сфери послуг. Дослідження змін, що відбуваються на 
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підприємствах сфери послуг і зокрема підприємств сфери послуг також 

зумовлює проблеми й особливості їх оцінювання та прогнозування.  
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

  

Горбунова Яна Володимирівна, 

магістр 

Александрова Вікторія Олександрівна,  

ст. викладач 

Науковий керівник Стригуль Лариса Станіславівна,  

к.е.н., доц.  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інституту» 

 

Однією з характеристик стабільного стану підприємства є його фінансова 

стійкість. У сучасній літературі досить багато уваги приділено аналізу та 

управлінню фінансової стійкістю, проте не вироблено єдиного методологічного 

підходу до трактування сутності поняття. Так, у багатьох наукових працях це 

поняття розглянуто у вузькому значенні як один з показників фінансового 

стану. Велике різноманіття підходів до сутності поняття «фінансова стійкість» 

зумовлює необхідність здійснити глибше дослідження даного поняття і 

сформулювати комплексне визначення. Підходи до визначення поняття 

фінансова стійкість наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Визначення поняття «фінансова стійкість», наведене різними 

вченими 

Автори Визначення поняття «фінансова стійкість» 

1 2 

1 Філімоненко О.С. Стан підприємства, при якому розмір майна (активів) достатній для 

погашення зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним [1].  

2 Кривицька О.Р. Результат формування достатнього для розвитку підприємства обсягу 

прибутку, що визначальною ознакою його економічної незалежності 

[2]. 

3 Грабовецький 

Б.Є. 

Надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та 

залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової 

кон’юнктури і партнерів, довіра кредиторів та інвесторів та рівень 

залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би 

забезпечив самофінансування [3]. 

4 Савицька Г.В. Здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, 

зберігаючи рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його 

платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій 

перспективі в межах допустимого розвитку [4]. 

5 Бланк І.А. Характеристика фінансового стану підприємства, що забезпечується 

високою часткою власного капіталу в загальній сумі фінансових 

ресурсів, які використовуються [5]. 

6 Азрилиян А.Н. Комплексне поняття, яке володіє зовнішніми формами прояву, 

формується в процесі господарської діяльності і знаходиться під 

впливом різних факторів [6]. 

7 Коробов М.Я. Це стійкий фінансовий стан. Відповідно, для того, щоб виявити 

ступінь фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати 

всі показники його фінансового стану [7]. 

8 Івахненко В.М. Відображає збалансованість засобів та джерел їх формування, доходів 

і витрат , грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі 

співвідношення власного та злученого капіталу підприємства, темпів 

нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, 

співвідношення довгострокових і поточних зобов’язань, достатності 

забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами 

[8]. 

9 Тютюнник Ю.М. Здатність підприємства функціонувати і розвиватися, зберігаючи 

рівновагу активів і пасивів у мінливому економічному середовищі, що 

гарантує платоспроможність та інвестиційну привабливість у 

довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [9] . 

10 Уткін Є.А. В якості критерію фінансової стійкості підприємства пропонує 

використовувати вірогідність банкрутства [10]. 

11 Русак Н.А, 

Русак В.А. 

Характеризується фінансовою незалежністю, можливістю 

маневрувати власним ресурсами, достатньою фінансовою 

забезпеченістю безперебійності основних видів діяльності, станом 

виробничого потенціалу [11].  

12 Цал-Цалко Ю.С.  Фінансово стійке підприємство може за рахунок власних активів 

забезпечити запаси, не допустити невиправданої кредиторської 

заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями 

[12]. 
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Фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансових ресурсів, їх 

розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі 

зростання прибутку і капіталу, при збережені платоспроможності і 

кредитоспроможності умовах допустимого рівня ризику. Найважливішою 

формою стійкості підприємства є його спроможність розвиватися в умовах 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього підприємство повинно 

володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати 

можливості залучати позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним. 

Кредитоспроможним є підприємство при наявності у нього передумов для 

отримання кредиту і спроможності своєчасно повернути отриману позику зі 

сплатою йому відсотку за рахунок прибутку або інших джерел. З цього 

випливає ще один аспект фінансової стійкості – розвиток підприємства, 

зростання прибутку та капіталу. Аналіз фінансової літератури показав, що, 

залежно від контексту дослідження, під фінансовою стійкістю підприємства 

розуміють характеристику стану фінансових ресурсів підприємства, ступінь 

залежності підприємств від залучених джерел фінансування, результат 

діяльності, стан рахунків підприємства, які гарантують його 

платоспроможність, ліквідність, прибутковість та кредитоспроможність. 
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Важливу роль у забезпеченні підвищення рівня конкурентоспроможності  

та ефективності функціонування промислових підприємств на основі 

активізації інноваційно-інвестиційної діяльності,  підприємництва, ініціативи 

відведено аналізу їх фінансового стану, оцінки кількісних і якісних його змін, 

визначення основних тенденцій зміни [1]. Метою проведення фінансового 

аналізу є: а) отримання певної сукупності ключових показників, що 

характеризують ефективність фінансової і комерційної діяльності 

промислового підприємства; б) проведення постійної роботи, сфокусованої на 

поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його 

діяльності. 

Функціонування підприємств промисловості в сучасних умовах VUCА-

світу вимагають нових підходів до системи управління їх фінансово-

господарською діяльністю. Особливого значення набуває своєчасна і об'єктивна 

оцінка фінансового стану промислових підприємств, оскільки жоден керівник 

не буде ігнорувати потенційними можливостями збільшення прибутку, які 
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можна виявити тільки на підставі своєчасного і об'єктивного аналізу 

фінансового стану суб’єкта господарювання [2]. 

Проведене дослідження ринку програмних продуктів дозволило 

встановити, що існує ряд прикладних програм, використання яких дозволяє 

провести аналіз фінансової діяльності підприємства залежно від цілей 

дослідження, саме: «Майстер ФІНАНСІВ: Аналіз і планування»; програма 

«Фінансовий аналіз 3.0»; програмний продукт «Альт-фінанси» та деякі інші [3]. 

Основними напрямами аналізу, що проводиться за допомогою 

комп'ютерної моделі «Майстер ФІНАНСІВ», є такі: динаміка зміни структури 

балансу і звіту про прибутки і збитки; платоспроможність, ліквідність і 

фінансова стійкість корпорації/підприємства; структура витрат вироблюваної 

продукції; ефективність використання капіталу і оборотність активів;  

прибутковість виробничої діяльності і рівні беззбитковості; формування 

грошових потоків по видах діяльності – операційній, фінансовій, інвестиційній. 

Програма «Фінансовий аналіз 3.0» дозволяє провести горизонтальний і 

вертикальний аналіз фінансової (бухгалтерською) звітності, визначити стан 

корпорації в динаміці, спрогнозувати її подальший розвиток. Програмний 

продукт «Альт-фінанси» призначений для виконання комплексної оцінки 

діяльності корпорації, виявлення основних тенденцій її розвитку, розрахунку 

базових нормативів для планування і прогнозування, оцінки 

кредитоспроможності корпорації. Ці професійні програмні продукти є широко 

спеціалізованими, дорогими в експлуатації. Тому для проведення аналізу 

фінансового стану суб’єктів мікропідприємництва та суб’єктів малого 

підприємництва доцільним є застосування вузькоспеціалізованого програмного 

продукту, недорогого і зручного в практичному застосуванні. За цієї мети було 

складено алгоритм вирішення даної задачі, який уявляє собою точне 

розпорядження про виконання в певній послідовності арифметичних і логічних 

перетворень вихідних даних в результуючу інформацію [4]. Розроблена схема 

цього алгоритму містить такі блоки, як аналіз балансу, фінансових коефіцієнтів, 

оцінка імовірності банкрутства, оцінка ризику, реалізація яких  направлена на 
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досягнення заданої мети за основі складеної програми у середовищі Microsoft 

Excel пакету Microsoft Office. Особливістю даної методики є якісна оцінка 

ризику на прикладі оборотних активів підприємства, яка призначена для 

визначення питомої ваги «проблемних» активів у структурі його поточних 

операцій і ступеня фінансової стійкості і ліквідності його балансу. 

Для оцінки ступеня ризику оборотних активів складається відповідна  

таблиця, за якою провадиться оцінка  фактичного рівня ризику (РФ) [5, с. 189]. 

Оцінка фактичного рівня ризику (РФ) оборотних коштів здійснюється за 

критерієм: 

РФ = max { РН; РС; РВ},                                        (1)  

із дотриманням умови:           РН + РС + РВ = 1,                                                    (2) 

де РФ, РН, РС, РВ – фактичний, низький, середній та високий  рівень 

ризику відповідно. 

Таким чином, актуальність необхідності опрацювання нових методичних  

підходів до організації аналізу фінансового стану промислових підприємств – 

суб’єктів мікро- та малого підприємництва обумовлюється динамікою 

економічних перетворень, притаманних вітчизняній економіці, і можливістю 

цих підприємств бути відкритими до цих змін. 
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Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є 

глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових 

відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи аналізу достатності 

фінансових ресурсів. Основною метою підприємства в умовах ринку стає 

одержання максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним 

підвищенням якості обслуговування споживачів. Важливим є той факт, що 

основою фінансово-економічного розвитку та стабільності підприємства за 

наявності конкуренції є збереження фінансової незалежності, достатнього рівня 

ліквідності та платоспроможності, які забезпечують позитивний фінансовий 

результат діяльності – прибуток.  

Проблеми аналізу ліквідності та платоспроможності на підприємствах 

ретельно досліджені у працях відомих вітчизняних учених, зокрема І.О. Бєлий, 

Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Дем’яненка М.Я., В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, 

Ковальчук М.І., Кужельного М.В., Лавріненко Л.І., Ю.Я. Литвин, Лишиленка 

О.В., Мних Є.В., Моссаковського В.Б., В. Г. Лінник, В. В. Сопко, Л. К. Сук, 

П.Т. Саблук, Ткаченко Н.М., Л.С. Шатковська, В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та 

інші. 

Провідні науковці зробили значний внесок у розвиток аналізу ліквідності 

та платоспроможності підприємств, однак ряд проблем залишається не 

вирішеним. Об'єктивно існує необхідність у подальшому вивченні та 

дослідженні проблем організації і методики факторного аналізу ліквідності та 

платоспроможності підприємств. 
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Керування ліквідністю є обов'язковою умовою підтримки фінансової 

стабільності підприємства [1]. Факторний аналіз це вагома складова системи 

керування ліквідністю. Для виконання факторного аналізу ліквідності 

скористаємося згрупованими по ступені ліквідності статті балансу ТОВ «НВП 

«ГЛОБАЛПРОМ». Для визначення ступеню впливу кожного з наведених 

факторів на величину ліквідності скористаємося методом елімінування, та 

проведемо розрахунок впливу зміни кожного з факторів на 15%, табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Ступінь впливу факторів на величину ліквідності підприємства 

Показники Вихідні 

дані 

Збільшення показника на 15% Зменшення показника на 

15% 

А1 А2 П1 П2 

Л1 25,7 29,555 25,7 25,7 25,7 

Л2 1382,9 1382,9 1590,335 1382,9 1382,9 

П1 1497,4 1497,4 1497,4 1272,79 1497,4 

П2 1177 1177 1177 1177 1000,45 

Кпром. 0,5267 0,5281 0,6043 0,5750 0,5639 

Абсолютне 

відхилення  

Кпром. 

х 0,0014 0,0776 0,0483 0,0372 

Відносне 

відхилення  

К пром, % 

х 0,27 14,73 9,17 7,07 

 

При збільшенні Л1 на 15% величина коефіцієнта поточної ліквідності 

залишається майже незмінною у порівнянні з базовим варіантом. При 

збільшенні Л2 на 15% спостерігається ріст показника на 14,73%. Збільшення 

факторів П1 і П2 негативним образом вплине на величину ліквідності, тому 

потрібно виходити з необхідності зменшення даних показників на 15%. При 

зменшенні фактору П1 на 15 % величина К.пром. зростає на 9,17% у порівнянні 

з базовим варіантом. Зменшення показника П2 на 15% спричинить збільшення 

показника на 7,07%. Таким чином, найбільш значний вплив на збільшення 

загального показника ліквідності робить збільшення групи швидко 

реалізованих активів (Л2-14,73%) і зменшення найбільш термінових зобов'язань 

(П1-9,17%). 
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Аналізуючи отримані дані слід зазначити, що зменшення поточної 

заборгованості за найбільш терміновими зобов’язаннями на 15%, що в 

абсолютному вимірі складає 1497,4 тис.грн. значно поліпшать показники 

ліквідності підприємства, а значення коефіцієнта поточної ліквідності, буде 

знаходитись в межах нормативних значень. Зниження поточної заборгованості 

за найбільш терміновими зобов’язаннями може стати можливою за рахунок 

скорочення строку платежу. На підприємстві доцільне застосування фінансових 

схем, за допомогою яких підприємство зможе частково розплачуватися готовою 

продукцією, товарами. Найменший вплив на збільшення ліквідності є ріст Л1 

на 30% (0,27%). Однак і цей фактор варто враховувати в комплексі з усіма 

перерахованими вище. При використанні рекомендацій з результатів 

факторного аналізу ліквідності цей показник може збільшитися на 35.29% і 

складе 0,71, що вводить його в межі нормативних значень (0,7-0,8). Динаміка 

фактичних та прогнозних значень коефіцієнту поточної ліквідності 

представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Фактичні та прогнозні значення коефіцієнту поточної 

(термінової) ліквідності 

Підсумовуючи проведений аналіз слід відзначити необхідність 

збільшення обсягів реалізації, розширенні кола покупців і замовників, 

поліпшенні збутової політики. Також керівництву підприємства доцільно 

провести аналіз платіжної дисципліни покупців.  

Визначено, що результати оцінювання за факторними методиками 

діагностики ліквідності дають змогу не лише визначати ступінь впливу її 
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складових, але й отримувати рекомендації щодо їх оптимізації та отримання 

прогнозних показників у разі їх впровадження. 
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У сучасних складних умовах функціонування економіки України в 

кожній сфері відбувається пошук нових шляхів і методів підвищення 

ефективності діяльності, який є можливим лише на основі здійснення 

адекватної оцінки сучасного стану для подальшого окреслення перспектив на 

майбутнє за умови врахування отриманих результатів аналізу щодо визначення 

«вузьких» місць функціонування. Дослідження підходів оцінки ймовірності 

банкрутства не втратило своєї актуальності й сьогодні, оскільки науковцями ще 

не винайдено єдиної моделі, яка б могла достименно оцінити її вірогідність для 

підприємств різних сфер діяльності. Теоретичні та практичні аспекти 

діагностики ймовірності банкрутства підприємств знайшли відображення у 

наукових працях Мороза О. В., Берднікової Т. Б., Верби В.А., Бланка І. А., 

Лігоненко Л. О., Вартанова А. С., Короткова Е. М., Ковальова А.П., Афанасьєва 

М. В., Савицької Г. В., Терещенка О. О., Зарубинського В.М. й інших 



143 

 

вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів дозволили визначити, що жоден з 

дійсних способів оцінки вірогідності банкрутства не забезпечує точний 

результат. Тобто зусилля, що витрачаються на запобігання банкрутству, не є 

абсолютно ефективними і самі по собі створюють кризові процеси, базуючись 

на свідомо недійсній основі [1]. 

Для здійснення порівняльного аналізу переваг та недоліків методів 

діагностики ймовірності банкрутства слід взяти найбільш популярні у 

використанні, такі, як: двохфакторна модель Альтмана, п’ятифакторна модель 

Альтмана, дискримінантні моделі Ліса і Таффлера, показник діагностики 

платоспроможності Конана і Гольдера, модель Спрінгейта, універсальна 

дискримінаційна функція О.О.Терещенка [2, с 260].  

Аналіз результатів використання різних тестів для оцінки ймовірності 

банкрутства [3;4] по підприємству готельно-ресторанного бізнесу ТОВ 

«Сосновий бор» показує, що не виключені протилежні судження про рівень 

кризового стану на підприємстві та можливість його банкрутства (табл. 1). 

Таблица 2 - Діагностика банкротства за різними тестами 

Критерії оцінки Граничне 

значення 

Розрахункове 

значення 

(поточне) 

Ступінь 

загрози 

банкрутства 

1 Двохфакторний тест Э. Альтмана 0 1,03  50% 

2 Тест Э. Альтмана 2,675 2,75 Банкрутство не 

загрожує 

3 Тест Э. Альтмана для українських 

підприємств 

1,23 1,27 Банкрутство не 

загрожує 

4 Конана і Гольдера 0 -0,164 100% 

5 Тест Р. Ліса 0,037 0,8 Дуже високий 

6 Тест Таффлера  2 1,35 Ймовірність 

висока 

7 Тест Спрінгейта  0,862 0,752 Потенційний 

банкрут 

8 Тест О. Терещенка 0 <Zтер <1 0,36 Загроза 

банкрутства 

при відсутності 

заходів по 

санації 

 

Таким чином визначено, що результати оцінювання за різними 

методиками діагностики банкрутства дуже протирічать одне одному. Тому 



144 

 

потребують додаткового дослідження їх переваги та недоліки щодо 

застосування саме для підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Дослідження змін, що відбуваються на підприємствах сфери послуг і зокрема 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу також зумовлює проблеми й 

особливості їх оцінювання та прогнозування.  

Виконаний аналіз та узагальнення дозволили зробити висновок, що 

розглянуті підходи прогнозування банкрутства зарубіжних авторів мають ряд 

істотних обмежень для їх використання на українських підприємствах 

готельно-ресторанного бізнесу. Вони не адаптовані до вітчизняної економіки і 

не враховують специфіку діяльності вітчизняних підприємств, а саме: 

особливості в системі бухгалтерського обліку та податковому законодавстві, 

вплив інфляції на формування показників діяльності підприємства, галузеву 

приналежність підприємства готельно-ресторанного бізнесу й ін. 

Дискримінантна модель О. Терещенка має значні переваги над традиційними 

підходами з огляду на її переваги такі як: урахування специфіки діяльності 

суб’єктів; охоплення незначної кількості показників; доступність інформації, 

необхідних для розрахунку параметрів моделі. 

Таким чином, використання різноманітних методів під час дослідження 

функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу є необхідним для 

повноцінного аналізу. Оскільки саме комплексний підхід до оцінки дає змогу 

вирішити низку складних завдань функціонування підприємств, то в сучасній 

аналітичній практиці необхідно добре розумітись в методах та особливостях їх 

застосування в залежності від цілей дослідження, вміти їх практично 

застосовувати для моделювання реальних ситуацій. 
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