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1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНАХ 

ЕС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Азізова Наталія Вадимівна, аспірант 

Іщенко Світлана Вікторівна, старший викладач 

Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

Солошич Олександр Миколайович,  

доктор філософії з інженерії  

Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення,  

м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка 

 

Теоретичні, методичні та практичні аспекти підвищення ефективності 

аграрного сектора економіки, особливості реалізації раціональних підходів 

щодо організації сільськогосподарського виробництва змістовно розглянуті у 

працях В. Г. Андрійчука, П. І. Гайдуцького, П. Т. Саблука [1], В. Я. Месель-

Веселяка [2], М. Й. Маліка, М. М. Федорова та інших. 

Сільське господарство є специфічною галуззю народного господарства, 

що виражено у різноманітті форм господарювання. На жаль, недосконала 

система організації виробництва сільськогосподарських підприємств сьогодні є 

суттєвою перепоною щодо забезпечення ефективного їх функціонування.  

Саме організаційний чинник набуває особливого значення в умовах 

поступового утвердження у сільському господарстві прогресивних засад його 

розвитку. Деталізація даного аспекту конче необхідна і повинна розпочинатись з 

оцінювання суттєвих зональних особливостей сільськогосподарського 

виробництва, яке лежить в основі наукового обґрунтування доцільності 

розміщення тієї чи іншої галузі національного аграрного сектора в певному 

регіоні (організаційний момент). Раціональне позиціонування 



15 

 

сільськогосподарських виробництв сприяє економічному зростанню та 

розширеному відтворенню на основі ефективного використання земельних 

ресурсів, засобів виробництва і кадрового потенціалу. 

Основними принципами раціонального розміщення 

сільськогосподарських виробництв мають бути: 

1) виробництво продуктів сільського господарства, що швидко псуються, 

має зосереджуватись біля місць їх безпосереднього споживання; 

2) сировинноорієнтоване розміщення переробних підприємств АПК, що 

має істотно знизити втрати готової продукції; 

3) локалізація найбільш інтенсивних галузей, які характеризуються 

значними витратами праці з розрахунку на 1 га земельної площі, у зонах з 

більшою щільністю населення. 

Територіальний поділ праці зумовлює спеціалізацію 

сільськогосподарського виробництва [3]. На підставі структури товарної 

продукції виходячи зі спеціалізації господарства має визначатися галузева 

структура розвитку тієї чи іншої господарської структури.  

Як зазначає П. Т. Саблук, організація аграрного виробництва в Україні не 

відповідає світовій практиці розширеного відтворення [1]. Навантаження ріллі 

на 1 трактор в Україні у 4-20 разів, а посівів зернових на зернозбиральний 

комбайн – у 4-8 разів більше, ніж у розвинених країнах. 

Організаційний аспект у розвитку агроформувань передбачає 

забезпечення оптимальності розмірів господарств та їх підрозділів у певній 

природно-кліматичній зоні, що сприятиме більш ефективному використанню 

продуктивних сил. Визначення розмірів господарських формувань за обсягами 

виробництва валової продукції та кількісним складом працівників ґрунтується 

на встановленні оптимальних співвідношень між земельною площею, засобами 

механізації (при визначених технологіях), кількістю працівників та їх 

збалансованості з обсягами виробництва. 

На думку вченого-аграрія В. Я. Месель-Веселяка найвищу ефективність 
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забезпечують сільськогосподарські підприємства, площа сільськогосподарських 

угідь в яких перевищує 5 тис. га [2]. У фермерських господарствах збільшення 

площі ріллі з 50 га до 400-900 га підвищує комплексний коефіцієнт 

використання технічних засобів з 0,16 до 0,88-0,91, що дозволяє істотно знизити 

собівартість продукції. 

Вагомими складовими економічного механізму господарювання сучасних 

агроформувань повинні стати: 

– ефективна цінова політика; 

– справедлива система економічного стимулювання працівників; 

– оптимальна система економічних норм та нормативів; 

– ефективна система реалізації економічних методів господарювання. 

Серед економічних складових, яка значно гальмує вдосконалення 

економічних відносин є, звичайно, ціновий механізм. Слушними стали 

зауваження вчених-аграріїв стосовно регулювання державою цін, які зовсім не 

забезпечують паритетного розвитку сільськогосподарської галузі, яка 

залишається у гіршому стані порівняно з промисловістю. 

Таким чином, сьогодні національний аграрний сектор перебуває на рубежі 

масштабних трансформацій, які пов’язані зі зміною векторів розвитку 

української економіки. Урахування наведених вище організаційних та 

економічних аспектів у сільськогосподарському виробництві має сприяти 

зміцненню конкурентних переваг та збільшенню обсягів експорту вітчизняної 

продукції на світовому ринку.  

Список літератури: 
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імені Михайла Остроградського 

 

На сьогоднішній день політико-економічні умови розвитку України 

потребують активних дій, які мають бути спрямовані на поліпшення 

інвестиційного процесу. Проте, необхідно зазначити, що на даний час цей 

процес має свої певні недоліки.  

Одним з таких недоліків можна визначити низький рівень інвестиційної 

безпеки країни. Проте, постає проблема правильного тлумачення та змісту 

даної економічної категорії. 

«Інвестиційна безпека держави» досить важливе поняття в сучасних 

умовах розвитку нашої країни. Адже від цієї економічної категорії залежать 

багато факторів, які мають великий вплив на подальший розвиток економіки. 

Багато науковців присвятили свої праці вивченню поняття «інвестиційна 

безпека». Інвестиційна безпека в багатьох джерелах розглядається як складова 

економічної безпеки, що є досить звуженим поняттям. Треба відзначити, що 

навіть у тих роботах, де використовується поняття «інвестиційна безпека», її 

визначення розкрито не повною мірою. 

Слід відзначити, що на державному рівні поняття «Інвестиційна безпека» 

визначається наступним чином: це рівень національних та іноземних 

інвестицій, який має забезпечити довгострокову позитивну економічну 

динаміку за належного рівня фінансування науково-технічної сфери, створення 

інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів [1]. 

Авторами були проаналізовані інші джерела, в яких науковці дають визначення 

поняттю «інвестиційна безпека» в контексті держави. Даний аналіз 

відображений у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Систематизація визначень «інвестиційної безпеки» 

Автор Визначення 

Барановський О.І. [2] Інвестиційна безпека – це наявність відповідного рівня інвестицій, який дає 
можливість в повному обсязі задовольнити інвестиційні потреби національної 

економіки за обсягом і структурою. Також необхідно враховувати ефективне 

використання і повернення коштів, які інвестуються, забезпечення співвідношення 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій, іноземних у країну і вітчизняних інвестицій за 

рубіж. 

Мещеряков А.А., 

Новікова Л.Ф. [3] 

Процес реалізації інвестиційної безпеки забезпечує необхідний стан інвестиційної 

сфери, за якого економіка має можливість зберігати й підтримувати достатній 

рівень інвестиційних ресурсів за урахуванням існуючих загроз, що є важливим 

фактором для забезпечення сталого розвитку й економічної стабільності країни, 

зростання конкурентоспроможності економіки та добробуту населення. 

Мошенський С.З. [4] Інвестиційна безпека як складова економічної безпеки розглядається як 

підсистема, яка створює передумови для ефективного використання соціально-

економічних відносин у розвитку і науково-технічному відновленні продуктивних 

сил суспільства за допомогою процесу інвестування. 

Недашківський М.М. [5] Інвестиційна безпека має на меті забезпечення здатності економіки залучати, 
розподіляти й використовувати інвестиційні ресурси, для забезпечення сталого 

розвитку та за необхідності структурних зрушень в економічній системі залежно 

від умов сучасності. 

Юркевич О.М. [6] По-перше, інвестиційна безпека – це рівень інвестицій або рівень інвестування 

економіки необхідний для забезпечення її розширеного відтворення. 

По-друге, трактування поняття інвестиційної безпеки можливе через визначення 

необхідного рівня інвестицій, здатності створити необхідні передумови активної 

інвестиційної діяльності, можливості нагромадження ресурсів та капіталу. 

 

Зробивши відповідний аналіз наведених вище джерел, можна побачити, 

що багато науковців розглядають поняття «інвестиційна безпека держави» у 

першу чергу, як процес який дозволяє країні ефективно використовувати 

залучені інвестиції. Проте існують точки зору, які розглядають інвестиційну 

безпеку не лише, як засіб забезпечення ефективності використання коштів, а й 

як захищеність інтересів у сфері інвестиційного процесу. Необхідно 

акцентувати увагу, що сутність поняття «інвестиційної безпеки держави» 

включає в себе не тільки наявність стабільного інвестиційного процесу та 

підтримку ефективного відтворення економіки, а й забезпечення усіх 

необхідних умов для того, щоб інвестиційний процес був безпечним та 

недоступним для існуючих загроз. Це є досить актуальною проблемою для 

держави, тому що в умовах ринкової економіки інвестиційна стратегія повинна 

бути максимально гнучкою та включати в себе заходи щодо захищеності 

інвестицій. 
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Аналізуючи інші джерела, необхідно відзначити, що деякі автори до 

поняття інвестиційної безпеки включають також індекс захищеності інвесторів. 

Тобто інвестиційна безпека – це безпека не лише однієї, конкретної держави, а 

й стейкголдерів. Таким чином, на нашу думку, сутність інвестиційної безпеки 

держави необхідно розглядати з кількох ракурсів: 

1) за допомогою високого рівня інвестиційної безпеки держава 

повинна забезпечити стабільність інвестиційної політики країни, залучення 

інвесторів та високу ефективність використання інвестиційних ресурсів; 

2) інвестиційна безпека – це система показників та підходів, яка 

необхідна для забезпечення високого рівня захисту держави та зацікавлених 

осіб в можливості інвестування, а також нівелювання наявних ризиків. 

З вищенаведених фактів, можна зробити висновок, що інвестиційну 

безпеку треба розгляди не лише по відношенню до самих інвестицій, а й до 

суб’єктів та об’єктів інвестиційного процесу. 

Отже, аналізуючи вищевикладений матеріал, необхідно звернути увагу на 

те, що у багатьох працях поняття «інвестиційна безпека» трактується по-

різному. Деякі автори розглядають дану економічну категорію лише по 

відношенню до самих інвестицій, ігноруючи ризики, які можуть стосуватися 

безпосередньо суб’єктів та об’єктів інвестиційного процесу. Проте, зробивши 

аналіз у даній роботі, треба відзначити, що сутність «інвестиційної безпеки 

держави» полягає у сприянні формуванню привабливого інвестиційного 

клімату та надання гарантій інвесторам, що їх капітал захищений. Саме за 

допомогою реалізації механізму забезпечення інвестиційної безпеки держава 

має можливість поліпшити захист інвестиційного процесу як по відношенню до 

внутрішніх, так і до зовнішніх інвестицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
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 здобувач, старший викладач  

Одеський національний політехнічний університет 

 

  Забезпечення продовольчої безпеки є складною і багатоаспектною 

проблемою, що поєднує тенденції розвитку виробництва харчової продукції, 

зміни ступеню залежності внутрішнього ринку від світової продовольчої 

кон’юнктури, соціального стану, платоспроможності населення країни і 

держави в цілому. Побудова ефективної ринкової системи, незалежно від рівня 

її розвитку, є пріоритетним завданням кожної держави. Дієвість 

функціонування ринкових відносин в продовольчому секторі залежить від 

факторів, що обумовлюють функціонування ринку харчових продуктів на 

всьому етапі товароруху - від виготовлення до реалізації.  

Сучасний ринок харчових продуктів є системою взаємовідносин між 

суб'єктами ринку (виробниками, споживачами, державними органами, 

країнами, міждержавними об'єднаннями) з виробництва, зберігання та обігу, 

забезпечення населення достатнім обсягом споживання продуктів харчування 

за рахунок внутрішнього виробництва та імпорту, що формується під впливом 

державної політики, інтеграційних процесів та світової продовольчої 



21 

 

кон’юнктури. 

Формування ринку харчових продуктів здійснюється під впливом 

факторів попиту та пропозиції. В основу попиту на харчові продукти покладено 

різні чинники (фізіологічні, інституційні, економічні тощо). Фізіологічні 

потреби в харчових продуктах передбачають забезпечення людського організму 

харчовою цінністю.   Наразі харчування українців, особливо малозабезпечених 

груп, формується за рахунок споживання олії, бульбоплодів та 

зерноборошняних виробів, фізично доступних з цінової точки зору, але бідних 

за наявністю поживних речовин. Частково потреба в нутрієнтах формується за 

рахунок споживання сезонних плодів та овочів, проте свіжі постійно  

залишаються дорогими і економічно недоступними. 

Посилення глобалізаційних процесів призводить до зміни способу та 

рівня життя, харчових потреб, сприяючи зміні попиту на продукти харчування. 

У число політичних і економічних чинників змін продовольчих систем входять: 

конкретна продовольча політика (включаючи і рекомендації по нормам 

споживання харчових продуктів), ціни на харчові продукти та їх нестабільність; 

політика в області землеволодіння, землекористування, водних і рибних 

ресурсів; геополітичні проблеми, пов'язані з конфліктами тощо [1]. 

Зміни попиту на харчові продукти є результатом соціальної 

диференціації, зміни чисельності населення та їх платоспроможності, але, крім 

того, на них впливають зміни відносних цін, соціально-демографічний склад, 

поведінка (еволюція режимів харчування), очікування споживачів тощо [2]. 

До об'єктивних інституційних факторів формування попиту на харчові 

продукти належать національний склад, стереотипи, звичаї, традиції, пов'язані з 

релігійними нормами (кошерні, халяльні продукти), що формують суб'єктивні 

смаки та переваги споживачів.  

Населення України зазнає демографічних зрушень, які в поєднанні з його 

зменшенням впливають на попит харчових продуктів - старіння населення, 

підвищений рівень освіти та урбанізації [3]. 



22 

 

Найважливішим визначальним чинником пропозиції, як і попиту, є ціна.  

Крім ціни, існують інші базові нецінові фактори пропозиції [2]. 

Основоположними серед них є [4]: наявність факторів виробництва, кількість 

підприємств на ринку,  погода та  природні фактори, податки на продукти, 

дотації. Окрім перерахованих факторів, розширення пропозиції може бути 

обмежене доступністю ключових засобів виробництва, земельних, водних і 

трудових ресурсів тощо. 

Ринок харчових продуктів формується під впливом факторів, які 

визначають попит та пропозицію. Вплив цих факторів має комплексний 

характер.  В сучасних умовах велика кількість факторів (міжнародна інтеграція, 

незахищеність внутрішнього ринку, демографічна криза, крайнощі дерегуляції, 

нові технології обробки та виробництва)  спричиняють дестабілізуючий вплив 

на формування внутрішнього ринку харчових продуктів (зростання ціни на 

продукти харчування, зниження якості продуктів та використання дешевих 

замінників, реструктуризація споживчого кошика у напрямі дешевих та 

небезпечних продуктів харчування), що негативно впливає на загальний стан 

продовольчої безпеки.  
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Глобалізація все частіше привертає увагу дослідників у всьому світі. 

Питанню вивчення глобалізаційних процесів в сучасному світі присвятили 

увагу такі вчені, як Н. О. Біленька [1], О. Г. Білоус [2], А. А. Чухно [6], 

А. С. Філіпенко [5], В. М. Лукашевич [3] та інші. 

Глобалізація, безумовно, є невпинним процесом розвитку сучасного 

світу, що значною мірою впливає на економічний розвиток сучасного світу, яка 

істотно впливає на практично всі країни світу і, звичайно, на Україну, яка 

обрала для себе євро інтеграційний напрямок розвитку 

Термін «глобалізація» означає процес всесвітньої інтеграції та 

інтернаціоналізації світового господарства (рис. 1).  

 

Рис. 1 Характерні ознаки глобалізації [складено на основі 2, 3, 5] 

Таким чином, глобалізація – напрям розвитку сучасного суспільства, що 

представляє собою сукупність економічних, соціальних, технологічних, 

політичних і культурних явищ та процесів, спричинених змінами у світовому 

виробництві, споживанні й торгівлі. Вона не спрямована на автоматичний 

рівномірний розподіл економічних вигод у світі. Вигоди переважно 

концентруються у економічно розвинених країнах. Це передусім країни 

Європи, Північної Америки, Японія, Ізраїль, Австралія та Нова Зеландія. На ці 
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держави припадає близько п'ятої частини населення планети, понад 70 % 

глобальної торгівлі, більш як половина іноземних інвестицій. 

Ні одна країна світу не може розвиватись в режимі автаркії, навіть якщо 

це країна з розвиненою потужною економікою. В той же час, глобалізація має 

як позитивні, так і негативні наслідки для будь-якої країни, в тому числі і 

Україні. 

 

Рис. 2 Наслідки глобалізації для України [складено на основі 1, 2, 3, 7, 9] 

 

Можна зробити висновок, що економіка України все ще розвивається, 

національні виробники ще не здатні успішно конкурувати на світовому ринку. 

Україна не має достатнього впливу у міжнародних економічних та політичних 

відносинах. Таким чином, негативні наслідки глобалізації будуть більш 

відчутні, ніж позитивні. Позиція, яку підтримує Україна спроможна призвести 

до збільшення можливостей входження країни до великих міжнародних 

коопераційних проектів, що можуть забезпечити підвищення 

конкурентоспроможності та розширити можливість більш вільного доступу до 

зарубіжних ринків [8]. За допомогою інтеграції до Європейського Союзу, 

націленості соціуму та створення нової покращеної моделі економіки. 

За даними останніх 2017 – 2018 рр. Україна має позитивну тенденцію за 

групою рейтингів економічного розвитку серед країн світу, зокрема, наша 
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держава покращила позицію за рейтингом податкового навантаження (+ 41 

сходинка) та посіла 43 місце. Але, у той же час, Україна займає 1 місце серед 

лідерів країн за рівнем корупції [7]. 

Показники суспільного розвитку та якості життя, на відміну від 

економічних, обумовили падіння позицій. Так, Україна одна з найнещасніших 

країн світу, займає 132 місце між Ганою та Угандою. Індекс екологічної 

ефективності катастрофічно знизився на 65 сходинок. За глобальним 

інноваційним індексом  2017 року, Україна посіла 50-те місце - це найвищий 

показник за останні 7 років. У групі за рівнем доходу нижче середнього Україна 

посіла 2 місце після В’єтнаму. У порівняно з 2016 роком у 2018-му наша країна 

піднялась на 6 пунктів завдяки збільшення коефіцієнта інноваційної 

ефективності [7, 9]. Проведений аналіз глобальних рейтингів країн світу 

дозволив з’ясувати, що індекс рівня глобалізації свідчить про активний 

розвиток процесів глобалізації.  

Україна має перспективи для покращення своїх позицій на світовому 

ринку, використовуючи свої власні конкурентні переваги такі, як відносно 

дешева робоча сила, достатня ресурсозабезпеченість деякими видами сировини, 

вигідне геоекономічне розташування тощо. Однак наша країна має ризик 

перетворитися на ресурс для економічно розвинених країн, не отримуючи при 

цьому корисного ефекту від глобалізаційних процесів. Тому необхідно 

враховувати всі чинники впливу інтеграції країни у міжнародні економічні 

процеси з метою отримання найбільших переваг.  

Список літератури: 
 

1. Біленька Н. О. Пріоритети і напрямки розвитку економіки України в умовах 

глобалізації /Н. О. Біленька// Економіка України в умовах посилення глобалізаційних 

процесів: виклики і перспективи : матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської 

конференції (Львів, 15–16 травня 2009). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 15–16. 

2. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко, 

М. О. Гончаренко, В. А. Зленко [та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. – К.: КНЕУ 

2001. – 733 с. 

3. Лукашевич В. М. Глобалістика: навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., доповн. 

та випр. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2005. – 440 с. 

4. Наконечний В. М. Світове українство в сучасних глобалізаційних процесах / 



26 

 

В. М. Наконечний // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К. : КиМУ, 2011. – 

Вип. 2. – С. 164–178. 

5. Світова економіка: підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – 

К. : Либідь, 2000. – 582 с. 

6. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для 

України / А. А. Чухно. – К.: Логос, 2003. – 632 с. 

7. Український інститут майбутнього. Україна у глобальних рейтингах 2017–2018 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.uifuture.org/post/ukraina-u-globalnih-

rejtingah-2017-2018/ 

8. Гришко Н. Є. Використання нереалізованого економічного потенціалу підприємств 

в умовах циклічного розвитку / О. І. Маслак, Н. Є. Гришко, О. О. Безручко // Економічний 

часопис – ХХІ. – 2015. – № 1-2(2). – С. 43–46. 

9. O. Maslak, N. Grishko, O. Hlazunova, M. Maslak Intellectual capital as a factor of 

economic development of Ukraine // Journal of Turiba University «Acta Prosperitatis». – 2016. – 

No. 7. – P. 104–118 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Горпенко Кароліна Едуардівна, магістрант 

Шевчук Юрій Вікторович, асистент 

Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

Перерва Петро Григорович, д.е.н., професор 

Вища школа управління охороною праці (WSZOP),  

м. Катовіце, Польща 

 

У сьогоднішніх умовах розвитку економіки питання забезпечення 

результативності підприємства набуває чималої актуальності, адже якщо в 

умовах висококонкурентного середовища підприємство обере неправильну 

стратегію, то вся діяльність підприємства стає під загрозою існування. Головні 

напрями розвитку підприємства, його можливості та ризики, визначає 

управління підприємством. Дієве керування впливає на формування 

конкурентної переваги,  яка визначає рейтинг підприємства в жорсткій 

конкурентній боротьбі. 

Над цим питанням працювали багато вітчизняних та іноземних авторів [1-

3]. Зокрема, методологічною основою для аналізу ефективності діяльності 

підприємства стали роботи Поспєлова Т.М., Лейніної К.Б., Гайнулліного І.Д., 

https://www.uifuture.org/post/ukraina-u-globalnih-rejtingah-2017-2018/
https://www.uifuture.org/post/ukraina-u-globalnih-rejtingah-2017-2018/
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Харченка К.В. та інші. 

Структурної перебудови потребує економіка країни, велику увагу слід 

приділити процесам збільшення ефективності виробничої діяльності, також 

розвитку експортно-орієнтованої діяльності та внутрішнього ринку. Складом 

ресурсів будь-якого підприємства є його економічний потенціал, а саме: 

фінансових, трудових, матеріальних та таких, що у розпорядженні 

підприємства наявні для виробництва необхідних робіт та послуг.  

Характеристика матеріальних умов оновлення продукції та покращення її 

якості є величиною виробничого потенціалу. Розуміння саме величини 

виробничого потенціалу підприємства та деяких його елементів дає можливість 

керувати характеристиками потенціалу, через що створюється можливість 

прямого впливу на віддачу виробничих ресурсів [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Чинники та показники економічного потенціалу підприємства [2] 
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Щоб обчислити в сучасних умовах результативність керування 

промисловим підприємством, потрібно покращити  методологію визначення 

кола критеріїв та показників оцінки взаємодї ринкового механізму та держави з 

бізнес моделлю ефективності підприємства. Це має бути виконано в межах 

теорії керування. За рівнем того, як зміни стають все більш несподіваними, а 

ринки все більше динамічними, гнучкими та відкритими стають системи 

керування підприємствами, а можливість впливати на ринки та адаптуватися 

виходять на передній план. 

В сучасній економіці для оцінки ефективності керування підприємство 

методологічним є саме цей підхід, який правильно компонує в собі основи 

традиційної ефективності та рентабельності виробництво, динамічність зовні 

внутрішніх та зовнішніх факторів погодження економічних інтересів суб’єктів 

ринкової економіки та націленість на стійке задоволення ресурсних потреб, та 

їх взаємодію. 

Варто зазначити, що на сьогоднішній день інновації визначають 

економічний успіх підприємства, тому головною метою для України є вхід до 

числа країн світу, які є технологічно-розвиненими. Як висновок, в теперішніх 

умовах господарювання є певна необхідність розробки сучасних теоретико-

методологічних підходів для управління ефективності діяльності підприємства. 

Сучасна концепція управління результативністю підприємства потрібна як 

продовження думки про дієвий розвиток економіки промислового виробництва 

в межах нової промполітики, тому що сьогодні стрімко змінюється  зовнішнє 

середовище, що для стратегічної та тактичної оцінки політики підприємства, 

створює деякі труднощі. Головною ідеєю сучасної концепції керування 

результативністю є - забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

промислового підприємства. 
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У сучасних економічних умовах діяльність підприємств характеризується 

реальною потребою ефективного використання усіх наявних ресурсів, що стає 

умовою для створення прогресивного розвитку та для покращення показників 

його ефективності. Одним з головних елементів розробки управлінських рішень 

є оцінка ефективності системи управління підприємством, вона дозволяє знайти 

рівень прогресивності діючого менеджменту, чи заходів, що розробляються на 

підприємстві. Оцінку проводять для створення сучасної системи управління або  

удосконалення існуючої системи, щоб вона гарантувала гідну 

конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому та внутрішньому 

ринках. У наукових роботах таких авторів, як Савельєва Є.М., Лотоцький М.Я., 

Рац О.М., Булєєв І.П., Повленко І.Г. та інші, розглянута проблема ефективності 

управління в умовах хиткого зовнішнього середовища. Провівши аналіз 

наукових робіт даних авторів, можна прийти до висновку, що до сьогодні ще не 

сформовано єдиної думки щодо оцінювання та трактування ефективності 

управління (таблиця 1). 

На підставі проведеного аналізу, можна дійти до висновку, що, як 
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економічна категорія, ефективність управління – показує вклад  управлінської 

діяльності в ефективність існуючої керуючої системи та характеризується 

багатьма показниками, як об’єкту так і суб’єкту управління. Якщо коротко, то 

це своєрідна рівня управління характеристика, котрий обраховується шляхом 

зіставлення в просторовому і тимчасовому аспектах. Таблиця 1 

«Ефективність управління» - підходи до визначення поняття [1-3] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор Визначення + - 

1. Комплексний підхід 

Козаченко Г.В. [1], 

Христенко Л.М. [1] 

це комплексна та багатогранна 

категорія, яка відображає ступінь 

досягнення цілей діяльності 

підприємства. 

Передбачає 

проведення досліджень 

на системному рівні з 

визначенням множини 
факторів, що 

впливають на рівень 

ефективності, та 

встановлення існуючих 

взаємозв’язків як 

основи формування 

управлінських рішень. 

Відсутність єдиного 

погляду на склад 

елементів 

комплексної оцінки 
ефективності. Павленко І. Г. [2] це комплексна оцінка кінцевих 

результатів використання трудових, 

матеріальних, інформаційних та 

фінансових ресурсів підприємства у 

виробництві товарів та наданні 

послуг за певний термін. 

Рац О.М. [1] комплексна характеристика, яка 

відображає ступінь використання 

ресурсних витрат, спроможність 

досягати поставлених цілей та 

здатність до стійкої життєдіяльності 

у конкурентному ринковому 

середовищі. 

2. Ресурсний підхід 

Завадський Й.С. [2] це показник, що характеризується 
співвідношенням результатів 

діяльності організації і витрат на 

здійснення управлінських функцій. 

Оцінка ефективності 
управління зводиться 

до розрахунку 

співвідношення 

величини витрат на 

управління й 

отриманих при цьому 

результатів, у першу 

чергу тих, які 

відображають 

підвищення 

ефективності 
виробництва. 

Ресурсомісткість не 
відображає 

необхідність, 

достатність і 

своєчасність 

отриманого ефекту 

при нормальному 

функціонуванні та 

розвитку 

підприємства. 

Коврижних І. В. [3] визначається шляхом зіставлення 

результатів управління і ресурсів, які 

витрачено на процес управління. 

Рудьман Я. В. [1] це категорія, яка відображає вклад 

управлінської діяльності в 

підсумковий результат роботи 

підприємства. 

3. Системний підхід 

Біловол Р.І. [2] це управління, яке сприяє 

забезпеченню ефективності 

функціонування і розвитку 

організації як цілісної системи. 

Дозволяє встановити 

логічний взаємозв’язок 

між об’єктом 

дослідження, тобто 

управлінням, та 

предметом 

дослідження – 

ефективністю 

управління. 

Не визначає, які 

фактори впливають 

на управління і як 

середовище впливає 

на результат 

діяльності 

підприємства. 

Тихомірова А. В. 

[3] 

це результативність діяльності 

конкретної системи управління, яка 

характеризується показниками, що 

належать до об’єкта управління у 

вигляді техніко-економічних 

результатів виробництва та до 

суб’єкта управління: фінансові 

витрати на утримання керуючої 

системи, затрати часу на виконання 
певних операцій і всього процесу 

управління. 
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Дивлячись на введення новх методів менеджменту, що можуть 

пристосовуватися до мінлих умов навколишнього середовища, колосальних 

змін зазнала система ідей на підходи, які стосуються оцінювання ефективності 

управління підприємством. 

Науковці пропонують використовувати показники, які характеризують 

якість, витрати, результати та параметри роботи механізму управління 

підприємством. Під час проведення дослідження можна було виділити такі 

основні методи оцінки ефективності управління підприємством (таблиця 2).  
 

Таблиця 2 

Базові методи оцінки ефективності управління підприємством [3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані, що зібрані в таблиці 2, показують велику кількість наявних методів оцінки 

ефективності управління, але чітких інструментів їх здійснення є не так багато. Матричний 

метод,  метод аналітичної геометрії і метод оцінки ефективності формування фінансових 

результатів - набули найбільш уживаного використання. Наявність цілого набору 

інструментарію та методичного забезпечення характеризуються метод аналітичної геометрії 

та матричний метод, а дієвість управління на етапі створення фінансових результатів 

характерний для методу оцінки ефективності формування фінансових результатів. 

Як висновок, важливе як практичне, так і наукове значення, має визначення 

результативності управління підприємством, тому що дозволя не тільки обчислити загальний 

ефект усіх напрямків діяльності структурних підрозділів та визначити результативність 

управління підприємством, а також підібрати доцільну стратегію розвитку,  визначити план 

дій на майбутнє, зафіксувати рівень капіталізації та результати використання витрачених 

ресурсів. 
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1. Козаченко Г. В. Організація інформаційного забезпечення оцінки ефективності 

Метод Характеристика методу 

Порівняння здійснюється порівняння фактичних значень показників від базових, що 

відображають рівень ефективності управління. 

Групування виділення серед сукупності досліджуваних підприємств однорідних з 

яких-небудь ознаками груп. 

Рейтинговий 

метод 

передбачає побудову рейтингу за допомогою ряду показників, метод 

кластерного аналізу, бальний метод, метод комплексного фінансового 

мультиплікатора. 

Ранговий 

метод 

нормативна система показників, яка впорядковує шляхом присвоєння їм 

відповідних закономірностей співвідношень темпів їх зростання, при 

цьому більш високий темп зростання одного показника щодо іншого 

відповідає вищому рангу. 

Метод 

експертних 

оцінок 

застосовується в разі наявності великої кількості приватних показників, 

що характеризують різні аспекти управління. Основним недоліком є 

суб'єктивність оцінки та можливі помилкові судження. 

Економіко-

математичне 

моделювання 

дає можливість вивчити кількісні взаємозв'язку, взаємозалежності 

моделює системи і вдосконалити її подальший розвиток і 

функціонування за допомогою математичної моделі. 

Імітаційне 

моделювання 

дозволяють здійснити оцінку прийнятих рішень і провести детальні 

прогнози і розрахунки. 

Метод 

аналітичної 

геометрії 

оцінки ефективності управління фінансовими результатами 

здійснюється за допомогою побудови безлічі еліпсів, кожен наступний з 

яких будується відповідно до змін аналізованих показників, 

зафіксованих попереднім еліпсом. Потім будуються криві, які 

виражають функції, ототожнюють наявне опосередковане управління 

фінансовим результатом з точки зору витрат і доходів. 

Математичне 

програмування 

досліджує екстремальні завдання (завдання пошуку максимуму або 

мінімуму) і розробляє методи їх вирішення. Такі завдання називають 

оптимізаційними. 

Матричний 

метод 

дозволяє провести порівняльний аналіз управлінням в динаміці і 

визначити значення узагальненого показника ефективності управління. 

Метод оцінки 

ефективності 

формування 

фінансових 

результатів 

формування фінансових результатів розглядається як один з елементів 

системи управління фінансово-економічними результатами 

підприємства, так і здійснюється оцінка ефективності даного процесу, 

шляхом обчислення восьми показників: від рентабельності виручки до 

ефективності використання фінансових результатів. 
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Одним з головних завдань сучасної економічної політики України є 

розвиток харчової промисловості, з метою задоволення потреб внутрішніх 

споживачів та формування експортного потенціалу. Харчова промисловість 

забезпечує майже на 90% весь споживчий ринок України. В зовнішній торгівлі, 

харчова промисловість відіграє головну роль, и складає 50% від 

зовнішньоторгівельного обороту України. Більше 40 галузей відносять до 

харчової промисловості, а виробництво продуктів харчування налічує 5000 

підприємств, які виготовляють різноманітний асортимент продукції. Кожного 

року іноземні інвестиції складають не менше 3 млрд $ [5, 8]. 

Харчова промисловість України - це великі, середні та малі підприємства, 

різної форми власності, які створюють 20 % від усього обсягу промислової 

продукції країни [4]. 

У порівнянні з іншими країнами світу, Україна має певні переваги, такі як 

природний, людський, геополітичний потенціал та ресурсне забезпечення для 

майбутнього розвитку харчової промисловості. Ефективне використання 

наявних переваг забезпечить країні ключове місце на світовому та регіональних 

продовольчих ринках.  У своїй власності підприємства харчової промисловості 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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мають 17,4 тис. вантажних авто, 3,4 тис. причепів, але  майже 15 %  з них 

знаходяться у  несправному стані. Якщо підвести підсумки, то втрати на 

виробництві через несправне обладнання становить 20%. Це є негативним 

чинником, що стримує темпи росту галузі [4]. 

Ще одним із чинників гальмування розвитку є таро-пакувальне 

господарство. Тому продукція що піддається пакуванню становить 25-30 %, 

коли у більш розвинених країнах складає 80-90 %. Тож першочерговим 

завданням повинно стати створення доступної промислової та сировинної бази 

для виготовлення тари й упаковки на підприємствах України [4]. 

В Україні таким провідним підприємством є «TEKNIKA GROUP»,  яке 

знаходиться у місті Харків. Воно забезпечує великі компанії пакувальним 

обладнанням та матеріалами, але в основному, працює на іноземні компанії. 

Головною проблемою є те, що техніка коштує дорого і поставки матеріалів для 

обладнання продають великими партіями, що не вигідно для середніх і малих 

підприємств. Також для роботи потрібні робітники зі спеціальною 

кваліфікацією, все вищесказане призводить до додаткових витрат на 

виробництво. 

Багато підприємств у сфері харчової промисловості обрали новий курс і 

розпочали працювати з іноземними фірмами. Таке співробітництво відкрило 

нові можливості у сфері технологій, новітнього обладнання, доступу  до 

сировинних ринків, що стало чинником випуску нових видів продукції за 

європейськими стандартами.  

Визначимо проблеми та перспективи розвитку АПК України. До проблем 

розвитку галузі можна віднести: нестача та використання застарілого 

обладнання, загострення проблеми залежних від імпортних енергоресурсів, 

зменшення інвестицій в основні фонди, загострення проблеми нестачі 

кваліфікованих трудових ресурсів, зменшення виробництва через погіршення 

родючості земель, недоліки у реформах агрополітики, не результативна  

кредитно-фінансова політика по відношенню до АПК. 
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Вирішення зазначених проблем дозволить розвивати АПК України 

шляхом створення нових форм організацій агропромислового виробництва 

(агропромислові об’єднання, агрокомбінати, агрофірми), розвитку фермерства,  

механізації праці, вдосконалення організації праці, газифікації сіл, поліпшення 

фінансування нових будівель і шляхів сполучення сільських місцевостей, все 

що сприятиме інтенсивному розвиту АПК України. 

6 серпня 2019 року набрав чинності Закон України про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин [2]. 

Прийняття цього закону стало значним досягненням у формуванні системи 

контролю за безпечністю продуктів харчування та виведення її якості на 

європейський рівень. І це є одним із кроків до виконання зобов’язань в рамках 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Згідно з ,всі підприємства, які виробляють харчову продукцію повинні 

запровадити на своїх підприємствах нову систему, що аналізує ризики, 

небезпечні чинники і контроль критичних точок [1]. 

Окрему увагу слід приділили просуванню продукції АПК на зовнішній 

ринки. На даний момент створена стратегія для розвитку експорту продукції 

сільського господарства, харчової та переробної промисловості до 2026 року, 

яка подана до Кабінету Міністрів України [3]. Основними напрямками до 

експортної стратегії є покращення нормативно-правової бази, допомога в 

організації виробництва та фінансова підтримка. 
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Дефіцит у національному капіталі, потреба реструктуризації підприємств, 

зменшення технологічного розриву України з іншими більш розвиненими 

країнами стимулюють державу до залучення іноземних інвестицій. Обсяг 

іноземних інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 липня 

2019 року становив 33,724 мільярда гривень, що на 0,84 мільярда гривень, або 

на 2,6%, перевищує показник на початок року [1]. 

Приваблення інвестицій на довгостроковий період є одним із основних 

завдань для держави, але останні роки змусили інвесторів з обережністю 

ставитися до вкладень коштів, що призвело до скорочення грошової підтримки. 

Залучення коштів приходиться на такі основні види галузей: фінансова та 

страхова діяльність,  добувна та переробна промисловість, оптова та роздрібна 

http://milkua.info/uk/post/sistema-derzkontrolu-za-harcovou-produkcieu-vihodit-na-akisno-novij-riven
http://milkua.info/uk/post/sistema-derzkontrolu-za-harcovou-produkcieu-vihodit-na-akisno-novij-riven
https://openagribusiness.kernel.ua/bez-rubriki/trofimtseva-ukrayina-zabezpechuye-sebe-produktamy-harchuvannya-na-90/
https://openagribusiness.kernel.ua/bez-rubriki/trofimtseva-ukrayina-zabezpechuye-sebe-produktamy-harchuvannya-na-90/
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торгівля, операції із нерухомістю, професійна, наукова і технічна діяльність. 

Останні інвестиції вказують на зацікавленість інвесторів у державному секторі 

(інвестиції у державні боргові цінні папери України), що призвело до зміцнення 

курсу гривні. 

Для економіки України найважливішими кладення коштів є з країн, які 

мають  лідерство в технологіях та є спеціалістами із виготовлення товарів з 

високою доданою вартістю. Прикладом таких країн являється: 

Німеччина,Франція, США, Японія, Італія. 

Так, у географічному розрізі найбільший приріст прямих іноземних 

інвестицій зафіксовано: з Кіпру - 388,8 млн дол, з Нідерландів - 295,1 млн дол, 

із РФ - 145,5 млн дол і Швейцарії - 100,3 млн дол. Однак інвестиції з Угорщини 

зменшилися на 250,6 млн дол [1]. 

 

Рис. 1 Розподіл прямих іноземних інвестицій (млн. дол. США) [3] 

 

У той же час, інші інвестори які представлені  на українському ринку, 

інвестують у такі галузі як переробна промисловість, сфера роздрібної та 

оптової торгівлі. Тобто туди, де з великою швидкістю іде обертання товарів та 

зміна асортименту, там де мінімальні ризики та швидка окупність витрат. Ще 
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одним із популярних вкладень є короткострокові інвестиції, які не потребують 

нових технологій, додаткових вкладень на модернізацію виробництва, таким 

сектором є нерухомість та фінансовий сектор. 

Весь приріст іноземних інвестицій повинен забезпечувати стійкий і 

збалансований розвиток України. Також це забезпечить модернізацію 

економіки та підвищить рівень конкурентоспроможності [4]. Насамперед 

потрібно змінити тактику, щодо залучення коштів іноземних капіталів, а не 

очікувати зацікавлених інвесторів.  

Причини які негативно впливають на активність інвестиційних вкладень 

насамперед є корупція в країні,  недосконала судова система, повернення 

частини ПДВ, складне проходження митного контролю, різниця технічних 

бар’єрів із іншими країнами, складність у отриманні всіх потрібних документів 

для інстанцій, перевищення своїх прав органами контролю, постійні 

доповнення або зміни у законодавчих актах (що ускладнює організацію і 

введення роботи). 

За для приваблення приросту іноземних інвестицій багато країн вводять 

податкові пільги. Такий досвід має Україна, але він негативний. Це було 

пов’язано через зловживанням цими пільгами. Тобто несплата та умисне 

ухилення від сплати податків, створення підприємств де склад інвестицій був 

незначний (мала кількість інвестицій недостатня для розвитку підприємства) за 

для отримання гарантованих пільг, або квазі інвесторів [5]. 

Для приваблення інвесторів Україна провела реформацію податкового і 

митного кодексу, та впровадила державну підтримку (а саме, звільнення від 

сплати мита, ПДВ, надання інших податкових пільг). Отже, тільки за 

припиненням корупції, вдосконалення законодавчих актів та активним 

привабленням іноземних інвестицій, країна може стати привабливою для 

інвестицій. 
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Запорукою сталого розвитку будь-якого суспільства є його соціально-

економічна стабільність. Досліджуючи макроекономічні показники нашої 

країни, слід констатувати факт існування певних диспропорцій. Отже, доцільно 

розглянути досвід Європейського Союзу  та визначити можливість його 

використання на теренах нашої України. 

Починаючи з 2011 р. Європейською Комісією було впроваджено низку 

реформ щодо поліпшення економічного стану підприємств ЄС. Дана система 

була створена для  того, щоб виявити різноманітні макроекономічні дисбаланси 

та передбачити шляхи їх вирішення у Європейському Союзі [1]. На початку 

було введено у дію шість   інструментів, визнаних на державному рівні. Цей 

«пакет шести» мав забезпечити фіскальну стабільність підприємств  і держави в 

цілому. Найголовнішим інструментом є Процедура макроекономічного 

дисбаланку (The Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP). Дана процедура 

спрямована на те, щоб вчасно помітити дисбаланси, які загрожують 

ефективному функціонуванню економіки країн ЄС. Суть цього інструменту 

https://hromadske.ua/posts/vid-pochatku-roku-v-ukrayinu-nadijshlo-dollar800-mln-inozemnih-investicij-nacbank
https://hromadske.ua/posts/vid-pochatku-roku-v-ukrayinu-nadijshlo-dollar800-mln-inozemnih-investicij-nacbank
https://rating.zone/chomu-kipr-bilshyj-za-nimechchynu/
http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu
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полягає в тому, що кожного  року проводиться аналіз економічної політики 

паралельно з пошуком шляхів підвищення потенціалу економічного зростання 

та зайнятості. Для того, щоб проводити моніторинг макроекономічних 

тенденцій та їх аналіз розроблено спеціальне табло з індикаторами (MIP 

scoreboard indicators). Його зміст передбачає порівняння економічних, 

фінансових та структурних показників із їх відповідно встановленими 

пороговими значеннями. Для врахування зміни характеру макроекономічних 

дисбалансів, надається можливість коригування показників та їх порогових 

значень[2]. 

Індикаторну панель із світовим сигналом MIP можна наочно побачити на 

сайті Eurostat, де основні і допоміжні показники регулярно оновлюються. Для 

того, щоб її заповнити  використовують поточні дані платіжного балансу та 

національних рахунків.  

Впровадження МІР передбачає аналітичне дослідження наступних 

показників [3]: 

1) Ковзна середня за три роки балансу поточного рахунку; 

2) Чиста міжнародна інвестиційна позиція, % до ВВП; 

3) Зміна реального ефективного обмінного курсу, розрахованого (на основі 

дефлятора ГІСЦ/ІСЦ) за три роки; 

4) Зміна за останні 5 років частки експорту країни у світовому експорті; 

5) Зміна номінальної вартості одиниці робочої сили за три роки; 

6) Річний індекс цін на житло, поділений на дефлятор кінцевого 

споживання; 

7) Кредити, надані приватному сектору, % до ВВП; 

8) Борг приватного сектора (консолідований), % до ВВП; 

9) Валовий державний борг, % до ВВП; 

10) Ковзна середня за три роки рівня безробіття; 

11) Річна зміна сукупних зобов'язань у фінансовому секторі; 

12) Зміна рівня економічної активності за 3 роки; 
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13) Рівень довготермінового безробіття, зміна за 3 роки; 

14) Рівень безробіття серед молоді. 

Аналізуючи їх зміст слід визначити: 

Показники 1-5 надають характеристики зовнішніх диспропорцій та зміни 

цінової конкурентоспроможності економіки країни; 

Показники 6-11 виявляють внутрішні дисбаланси; 

Показники 12-14 відображають трансформацію рівня зайнятості.  

Слід зазначити, що Європейська Комісія, проводячи макроекономічний 

аналіз даних табло MIP Комісія враховує і інші економічні показники, які 

безпосередньо впливають на макроекономічний стан країни.  Такими 

показниками є: економічне зростання; чистий зовнішній борг, прямі іноземні 

інвестиції, умови торгівлі; показники номінальної та реальної конвергенції в 

межах та за межами єврозони; розвиток продуктивності та таких чинників її 

підвищення, як дослідження та розробки, внутрішні інвестиції, секторальний 

розвиток, включаючи енергетику, що впливають на ВВП та поточний рахунок. 

Наразі в Україні не існує сталого механізму, який допоміг би вчасно 

виявити макроекономічні дисбаланси та створити відповідний комплекс заходів 

для їх виправлення  з метою повернення та підтримки макростабільності. 

Отже, наша країна буде здатна усунути стрімке кризове падіння, 

повернутися у стан стабільного економічного зростання та уникнути загрози 

швидкого зниження рівня життя населення за таких умов. По-перше, 

встановлений на законодавчому рівні моніторинг всіляких загроз 

макроекономічних дисбалансів. По-друге, своєчасне виявлення 

макроструктурних зсувів і загрозливих дисбалансів, які негативно пливають на 

економіку до і після кризи. По-третє, необхідно сформувати стійкий та 

ефективний механізм, який буде впливати на гармонізацію інтересів усіх 

учасників ринку. 

Використання такої методики надає можливість отримати показники, які 

відображають стан національної економіки, виявити загрози та ризики з одного 
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боку, а з іншого – сприяти більш виваженим діям нашого тор-менеджменту при 

визначенні стабілізаційних заходів. 
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Сільське господарство України споконвіку є однією із ключових галузей 

національної економіки, що обумовлено низкою кліматичних та демографічних 

причин. Потенціал агропромислового виробництва на сьогоднішній день в 

нашій державі залишається досить великим, адже Україна – один із основних 

виробників продуктів харчування у світі. У останні роки значимість аграрного 

сектора в українській економіці зростає, адже саме його розвиток може 

забезпечити нашій державі суттєві конкурентні переваги на світовому ринку. З 

огляду на це, важливим є дослідження сучасних тенденцій у аграрному секторі 

України та пошук шляхів забезпечення економічного зростання у даній галузі. 

Сільське господарство України у 2018 р. показало значну динаміку 

розвитку – 18,7 % приросту валового галузевого продукту. Валова продукція 

сільського господарства (у порівнянних цінах) зросла більш, ніж на 30% 

порівняно з 2012 роком, а з 2003 року – на 72,2%.  

Надходження від аграрних підприємств до консолідованого бюджету 

http://www.bis.org/ifc/events/wsc_isi/ips021_verrinder_paper.pdf
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.kmu.gov.ua/
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України становлять 8-11% від загальних доходів, а в 2018 році вони склали 

52 млрд грн. Наша держава експортує рекордну кількість соняшникової олії, 

входить в трійку лідерів за обсягами постачання зернових культур на світові 

ринки. На думку експертів Міністерства аграрної політики України, очікується, 

що в майбутні роки позитивна динаміка розвитку аграрного виробництва 

збережеться.  

Несприятливі погодні умови у минулому році вплинули на посів і збір 

урожаю, проте урожайність мала тенденцію до зростання. Так, у 2017 році 

вдруге за останні п’ять років було отримано більший урожай зерна, ніж у 1990 

році, який, за оцінками експертів, вважався найуспішнішим в радянські часи. 

Слід зазначити, що сьогодні інфраструктура ринку зерна забезпечує його 

потреби в складських і вантажно-розвантажувальних потужностях, в тому числі 

для зовнішніх ринків. Зокрема, в 2015 році в Україні було близько 800 

сертифікованих зерносховищ, 24 портових елеватори. Йде розвиток тепличного 

господарства: з 2012 року було побудовано 47 гектарів сучасних теплиць [1]. 

Протягом 2015-2017 рр. розпочали роботу 63 сховища всіх типів, загальна 

місткість яких складає 109 000 тон. За останні сім років було відкрито 14 

оптових ринків аграрної продукції у Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, 

Львівській, Київській, Одеській, Харківській, Херсонській, Рівненській і 

Луганській областях.  

Основним досягненням аграрного сектора в 2015-2017 роках є 

розширення ринків збуту вітчизняної продукції і суттєве зміцнення 

конкурентних позицій на традиційних ринках (Китай, Південна Корея, Японія, 

В'єтнам, Кенія, Білорусь, ОАЕ, Ірак, Країни ЄС). Україна бере участь у 

Всесвітній продовольчій програмі ООН, одним із завдань якої є забезпечення 

світової продовольчої безпеки; являється членом Міжнародної зернової ради, 

ООН-МАС та інших міжнародних організацій з питань розвитку 

агропромислового виробництва та ринку продовольства. 

У цілому, на майбутні роки перед аграрним сектором стоять масштабні 
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завдання, які представлені у Стратегії розвитку аграрного сектора на період до 

2020 року. Одним із пріоритетів є розвиток фермерських господарств сімейного 

типу [2]. 

Нині Міністерство аграрної політики України розробляє нову 

методологію нормативно-правової грошово-кредитної оцінки 

сільськогосподарських земель, на підставі якої реалізується фінансово-

господарська діяльність сільськогосподарських підприємств. Низка 

законопроектів з питань прискорення гармонізації національного законодавства 

з якості та безпечності продукції до вимог Євросоюзу вже підготовлено 

Міністерством. Передбачається продовження роботи щодо організації 

діяльності національних галузевих, територіальних і фахових асоціацій з 

чіткою ієрархічною структурою та раціональним розподілом повноважень. Для 

реалізації цього завдання у Мінагрополітики України було сформовано 15 

робочих груп, які передбачається об’єднати в галузеві палати. Останні увійдуть 

до складу постійно діючої Аграрної Ради як головний орган, що координує та 

забезпечує реалізацію аграрної політики.  

Отже, вітчизняний агропромисловий комплекс на сьогоднішній день 

залишається сферою національної економіки, яка має сприятливі передумови та 

значний потенціал розвитку. Проте для забезпечення довгострокових 

конкурентних переваг на світовому ринку уряд нашої країни повинен 

стимулювати залучення інвестицій у дану сферу, підтримувати підприємницькі 

ініціативи й інновації, удосконалити нормативно-правове забезпечення та 

інфраструктуру, закріпитися на європейських ринках збуту готової продукції. 
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Український ринок сьогодні демонструє нам досить значні тенденції до 

змін, зокрема це стосується і ринку e-commerce. В першу чергу це 

зумовлюється сучасними досягненнями у розвитку глобальних інформаційних і 

комунікаційних технологій, що неминуче призводять до поширення 

електронної комерції. 

Інтернет-комерція, торгівля в Інтернеті – це комерційна діяльність в 

Інтернеті, коли процес купівлі/продажу товарів або послуг (весь цикл 

комерційної/фінансової транзакції або її частина) здійснюється із 

застосуванням Інтернет-технологій [1]. Населення України становить більше 

ніж 44 млн., що робить споживчий ринок нашої держави одним із найбільших у 

Центральній та Східній Європі. Однак, незважаючи на цей факт, e-commerce в 

Україні все ще знаходиться в процесі розвитку та має досить значний потенціал 

для зростання. Дослідженням цих питань займається багато як вітчизняних, так 

і зарубіжних учених: Гринів Н.Т., Дункан Г., Кудіна О. Ю., Литвин І.С., 

Саммер А., Свидрук І. І. 

Пропонуємо розглянути частку електронної комерції в роздрібних 

продажах за 2015-2017 рр. на рисунку 1. 

З даного графіку та статистичних даних видно, що частка електронної 

комерції суттєво поступається іншим країнам, однак демонструє динаміку до 

збільшення, зокрема за період 2015-2016 рр. вона зросла на 0,80 пункти, а за 

2016-2017 рр. – на 0,70 пункти. Обсяг ринку в Україні за 2017 рік склав 50 млрд 

грн., тобто 1,6 млрд. грн. з них належать електронній комерції. 
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Основними гравцями на ринку e-commerce є: інтернет-магазини, прайс-

агрегатори, класифайди і маркетплейси. Найбільш вагому роль серед них 

відіграють останні, займаючи собою значку частку в електронних продажах. 

Маркетплайси було створено задля підвищення кількості продажів за рахунок 

полегшення комунікації між продавцем і клієнтом.  

 

Рис. 1 – Частка електронної комерції в роздрібних продажах за 2015-

2017 рр. [2] 

 

Marketplace – є типом веб-платформи електронної комерції, яка 

допомагає продавцям та потенційним покупцям знаходити один одного в 

Інтернеті, а потім взаємодіяти [3]. Найбільшими такими онлайн-платформами є 

Prom.ua, Rozetka.ua, Bigl.ua, Privatmarket.ua. За статистичними даними 

сумарний трафік маркетплейсів в 2016 році склав 278 млн.грн., а в 2017 році - 

305 млн.грн. У порівнянні з 2016 трафік збільшився на 27 млн (+8.85%). 

Класичні інтернет-магазини, що пропонують лише обмежений асортимент 

товару, зараз знаходяться в стагнації і поступово втрачають частку трафіку, як і 

прайс-агрегатори, які отримали мінімальний приріст. 

За останні декілька років суттєво змінився кошик товарів, що 

користуються найбільшим попитом у покупців маркетплейсів. Раніше 

незмінним лідерами була електроніка, але сьогодні її змістили з лідерських 

позицій такі товари, як одяг, взуття та аксесуари. Продемонструємо структуру 

товарів, що користувались найбільшим попитом у споживачів в 2017 році за 
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даними Prom.ua та Bigl.ua на рисунку 2. 
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Рис. 2 – Структура товарів, що користувалися найбільшим попитом на 

ринку маркетплейс у 2017 році 

 

З даного рисунку видно, що одяг, взуття, аксесуари, техніка й 

електроніка, а також товари для дому і саду є головними рушіями розвитку e-

commerce, однак, за останніми даними, темпи розвитку деяких з них уже нижчі, 

ніж темпи зростання самих маркетплейсів. Натомість, товари щоденного 

вжитку, продукти харчування та напої, сировина та матеріали, зоотовари 

навпаки демонструють динаміку до росту, що може означати зміну рушійних 

сил розвитку ринку електронної комерції. 

Основними факторами, що суттєво знижують темпи розвитку 

електронної комерції в Україні є: 

– відсутність законодавчої бази, що регулює процеси купівлі-продажу 

онлайн, нерозвиненість надійних і легітимних засобів цифрових підписів, 

сертифікатів і шифрування; 

– низький рівень безпеки при здійсненні оплати кредитною карткою; 

– поганий розвиток системи електронних платежів в цілому [4];  

– низька ефективність більшості існуючих українських платформ; 

– відносно невисокий рівень проникнення Інтернету (особливо в 

регіонах).  
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На подальший позитивний розвиток ринку електронної комерції впливає 

ціла низка факторів, зокрема: рівень надання банківських послуг; розвиток 

Інтернету та логістичної інфраструктури, що включає замовлення товару, 

здійснення платежів, контроль за доставкою товару; умови, в яких здійснюється 

бізнес; активне використання мобільних технологій; широке використання 

мобільних пристроїв для здійснення онлайн покупок. 

Отже, для того, аби підвищити рівень e-commerce необхідно суттєво 

вдосконалити вітчизняне законодавство, адже не дивлячись на те, що в Україні 

існує два спеціальних закони «Про електронний цифровий підпис» та «Про 

електронні документи й електронний документообіг», нормативно-правового 

акта, який би узагальнював, систематизував та визначав основні елементи 

електронної комерції не існує; здійснити детінізацію обігу готівкових коштів; 

забезпечити достатньо високий рівень безпеки обміну даними між учасниками 

електронної торгівлі, а також організувати гідний рівень розвитку 

телекомунікаційної інфраструктури. 
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Сьогодні національні промислові підприємства перебувають на етапі 

налагодження зовнішньоекономічної діяльності. Євроінтеграційні процеси 

обумовили появу нових ринків збуту, що актуалізувало необхідність якісної 

розробки та ефективної реалізації політики зовнішньоекономічної адаптації для 

кожного експортоорієнтованого підприємства.  

Під час розробки зовнішньоекономічної адаптаційної політики на 

підприємстві необхідно враховувати наступні чинники: 

1) прагнення виходу на нові ринки збуту; 

2) світовий технологічний розвиток; 

3) збереження конкурентних позицій на внутрішньому ринку; 

4) специфіка економічної інтеграції та її відповідність макроекономічній 

ситуації в країні [1]. 

Політика зовнішньоекономічної адаптації підприємства за умов 

поглиблення євроінтеграційних процесів має на меті наступні завдання: 

1) використання усіх можливостей, які пов’язані з євроінтеграцією;  

2) мінімізація ризиків, які впливають на підприємство опосередковано 

через євроінтеграційні процеси. 

Зазначимо, що політика адаптації зовнішньоекономічної діяльності 

промислових підприємств повинна бути забезпечена виробничими, фінансовим 

та інформаційними ресурсами. Ця політика має бути сталою, оскільки вона 

визначає специфіку реагування на негативні явища у зовнішньому середовищі. 

Процес формування та реалізації політики адаптації 

зовнішньоекономічної діяльності для промислових підприємств включає в себе 

наступні етапи:  

1) ідентифікація проблеми; 
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2) визначення мети, завдань, цілей; 

3) формування ресурсного забезпечення; 

4) оцінювання нестабільності зовнішнього середовища та рівня 

адаптивності підприємства до нього; 

5) обґрунтування типу адаптації; 

6) визначення інструментів і засобів адаптації; 

7) визначення ресурсних обмежень та відповідності ресурсів 

поставленим цілям [2]; 

8) здійснення відповідних змін у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства; 

9) контроль за реалізацією адаптаційної політики та забезпечення 

якісного зворотного зв’язку в процесі управління на підприємстві. 

Вітчизняні підприємства мають специфічні умови функціонування, тому 

вихід на нові ринки для них є важкою місією, яка може дестабілізувати роботу 

підприємства. Виходячи з наведених вище чинників, при розробці та реалізації 

політики зовнішньоекономічної адаптації підприємства необхідно враховувати 

потенційні ризики та переваги [3].  

До ризиків слід віднести: 

– використання тіньових схем в експортній торгівлі; 

– складний механізм митних процедур; 

– невідповідність якості вітчизняних товарів європейському рівню та 

пов’язана з цим їх недостатня конкурентоспроможність; 

– перешкоди на шляху реалізації інвестиційної політики; 

– залежність від імпорту високотехнологічних продуктів. 

Перевагами є: 

– оптимізація структури національного експорту; 

– спрощення умов ведення зовнішньої торгівлі; 

– поліпшення макроекономічної ситуації в країні; 

– підвищення інноваційної активності підприємств; 
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– вихід на нові ринки збуту . 

Таким чином, політика адаптації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства є досить важливою ланкою у процесі стратегічного 

експортоорієнтованого управління діяльністю підприємства. Упровадження 

такої політики на промисловому підприємстві підвищує його конкурентний 

потенціал на зовнішніх ринках та сприяє зміцненню його фінансового стану 

при ефективній мінімізації макроекономічних ризиків. Дана політика вимагає 

чіткої структури основних її елементів із раціональною логікою їх ієрархії та 

взаємозв’язків. Дотримання цих умов при її формуванні дозволить 

підприємству стабілізувати свою діяльність та орієнтувати її у напрямі 

прискорення інтеграції у європейський економічний простір. 
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Як зазначає закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 

квіт. 1991 р. № 959-XII: Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської 

діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 

території України, так і за її межами.[1]  
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Зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в різних видах: 

експорт та імпорт товарів, послуг, капіталів робочої сили, кредитні та 

розрахункові операції, наукова та науково-виробнича кооперація, міжнародні 

фінансові, спільна підприємницька діяльність, товарообмінні операції, орендні 

та лізингові операції, інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені 

прямо і у виключній формі законами України.  

Динаміка обсягів зовнішньоторговельних відносин та взаємовідносин між 

суб’єктами господарської діяльності нашої держави та іноземними партнерами  

відзначає відкритість економіки. Лише питання гарантування національної 

безпеки економік країн-партнерів залишається ключовим при такій взаємодії 

країн.  

Для знаходження рішення даного питання дуже важливим є належне 

місце у зовнішньоекономічної політики, а основою її ефективного 

впровадження є моніторинг зовнішньоторговельних відносин, шляхом 

визначення оптимальності обсягів торгівлі у сальдо зовнішньоторговельного 

балансу країн. Тому доцільно проаналізувати динаміку зовнішньоторговельних 

відносин України з іншими країнами світу.[3] 

Слід відзначити, що міжнародна торгівля України товарами є збитковою. 

Чистий експорт баланс майже в кожному році від`ємним. 

Таблиця 1 Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України 

 

Показник торговельного дефіциту у першій половині 2019 року склав   –

4936107,3  тис. дол. США, тенденція впродовж 6 років має нестабільний 

Роки Експорт товарів 

тис. дол.  
Темпи 

зростання до 

попереднього, 

% 

Імпорт товарів  

тис. дол.  
Темпи зростання 

до  

попереднього, % 

Сальдо (+, –), 

тис. дол.  

2019 

(січень-

липешь) 

28748256,6 60,7 33684

363,9 
58,9 –4936107,3 

2018 47334987,0 109,4 57187578,0 115,3    –9852591,0 

2017 43264736,0 119,0 49607173,9 126,4    –6342437,9 

2016 36361711,2 95,4 39249797,2 104,6    –2888086,0 

2015 38127149,7 70,7 37516443,0 68,9    610706,7 

2014 53901689,1 86,5 54428716,9 71,8      –527027,8 

2013 63312022,1 92,0 76963965,4 90,9  –13651943,3 
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характер і є низхідною. У першому півріччі 2019 року «наторгували» товарами 

на 28748256,6тис. дол. США, минулого року – на 47334987,0  тис. дол. США. 

Протягом 5 років МВФ прогнозує  зростання торговельного дефіциту до –

1560000 тис. дол. США.Для детальнішого аналізу слід звернути увагу на 

динаміку сальдо, а саме час, коли останнє стало від’ємним. Неможливо не 

зазначити, що у 2015 р. сальдо збільшилось до обсягу 610706,7 тис. дол. США.  

Проаналізуємо динаміку зовнішньої торгівлі України послугами з іншими 

країнами світу та виявимо її стан. 

Таблиця 2 Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі послугами України 

 

Роки 

Експорт послуг,  

тис.дол. США 

Темпи зростання до 

попереднього, % 

Імпорт послуг,  

тис. дол. США 

Темпи зростання до 

попереднього, %  

Сальдо  

(+, –),тис. дол. 

США 

2019 
(за 

7міс.) 

5896763,7 107,6 ( по відн. до 1 
піврічяя 2018) 

2959891,4 102,5 ( по відн. до 1 
півріччя 2018) 

2936872,3 

2018 11637950,6 111,4 6308810,2 117,7 5329140,4 

2017 10446640,2 105,9 5359215,8 100,6 5087424,4 

 

Аналітична обробка даних вищенаведеної таблиці дає можливість 

відзначити, що міжнародна торгівля України послугами має прибутковий стан. 

Чистий експорт послуг є позитивним. Показник профіциту послуг у першій 

половині  2019 року склав 2936872,3 тис. дол. США., тенденція позитивна.  За 7 

місяців 2019 року надали послуг на 5896763,7 тис. дол. США., минулого року – 

на 11637950,6 тис. дол. США. Щодо торгівлі послугами МВФ прогнозує 

Україні у 2021 році зниження цієї суми ж до від`ємного стану. Можливо 

припустити, що така Євроінтеграція просто знищить національного виробника 

та інноваційні послуги шляхом масової міграції висококваліфікованого 

населення. 

Сьогодні обсяги експорту українських товарів у Європу збільшується, 

водночас ми стали теж більше купувати в Європейських країнах та Азії. 

Спостерігається заміна або переорієнтація експортно-імпортної діяльності з 

країн СНД на країни Європи. Тобто ми стали за 10 років «ближче» до країн 

Європи. Але існує дефіцит експорту в Україні, тому необхідно створювати не 
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лише високорентабельну додану вартість, а і середньорентабельну з 

інноваційною складовою для досягнення економічного та соціального ефекту. 
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2 ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Борблік К.Е., 

аспірант 

Горіна Г.О., 

д. е.н., доцент 

Донецький національний університет 

Економіки і торгівлі імені Михайла Туган– Барановського 

м. Кривий ріг 

 

Особливо актуальними стають дані цілі під час розгляду особливостей 

становлення держав та національних спільнот в умовах глобалізації. Так, якщо 

раніше критерієм могутності держави були її виробничі сили, то сьогодні 

лідируючі позиції займає дипломатія та ступінь інтегрованості у світову 

господарську систему [1, с. 952].  

Головною причиною гальмування активного запровадження засад сталого 

розвитку в деяких країнах світу є дестабілізація світових політичних та 

суспільно-економічних процесів. Деякі вчені, серед яких А. Богатуров, Х. 

Барлибаев, М. Косолапов, М. Хрустальов та інші, зазначають, що хоча світова 

система повинна характеризуватися певним динамізмом і змінюватися залежно 

від певних факторів та умов розвитку, вона має забезпечувати певну сталість, 

яку слід розгляди в контексті стабільності. Український вчений Р. Войнович 

спростовує цю думку, наголошуючи на тому, що «…трансформація в умовах 

глобалізації пронизує кожне суспільство, відповідно до чого відбувається 

реструктурування глобального світоустрою. Це свідчить про те, що 

суспільство, яке перебуває в умовах трансформації, ніколи не може бути 

стабільним». Обидва погляди фокусуються на суспільному, антропогенному 

впливі на навколишнє середовище. Нерівномірне розгортання глобалізаційних 

та інтеграційних процесів призвело до того, що певні країни світу є 
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антопогенно перенавантажені, що у майбутньому може призвести до втрати 

ними можливості сталого розвитку через недостатній обсяг наявних природних 

ресурсів у розрахунку на душу населення [2, с. 1008]. 

На думку А.Д. Урсула «сталий розвиток являє собою виживання та 

неспинний розвиток цивілізації та країни в умовах збереження навколишнього 

середовища». В рамках такого підходу вчений визначає концепцію сталого 

розвитку як початковий етап трансформації суспільства, спрямованої на 

формування ноосфери - «ноосфера є цільовою орієнтацією, якою і 

спрямовується перехідний процес по магістралі сталого розвитку. Розвиток 

людства передбачає при цьому обов’язковими є налагодження взаємозв’язків 

між різними цивілізаціями та збалансована взаємодія держав. 

А. Неклесса у своїх дослідженнях визначає одним зі шляхів забезпечення 

сталого розвитку побудову багатополярного світу, який об’єднує країни зі 

спільними або подібними інтересами в культурній, політичній та економічній 

сферах. На його думку сталий розвиток може бути забезпечений лише за  

рахунок масштабної політичної реструктуризації світу. Однак, зважаючи на 

існуючі виклики необхідною умовою перебудови світу є трансформація також 

культурної, економічної, демографічної та технологічної складової міжнародної 

системи відносин між країнами. Сталий розвиток потребує впорядкованості 

процесів змін з урахуванням мінливості факторів оточуючого середовища [3, с. 

632]. 

Отже, проблема визначення засад сталого розвитку є надзвичайно 

широкою. Взаємодія суспільства і природи характеризується інтенсифікацією, 

що в історичних умовах призводила у певні часи до перебудови концепції 

розвитку світогосподарської системи. В сучасних умовах, коли людство за 

розрахунками значної кількості дослідників та міжнародних організацій, що 

займаються охороною навколишнього середовища, стає на шляху глобальної 

екологічної кризи, питання впорядкованості та регулювання 

природокористування, соціально-економічних засад розвитку суспільства 
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постають першочерговими на національному та глобальному рівнях [4]. Сталий 

розвиток передбачає такий шлях розвитку людства, його процвітання, який 

може бути забезпечений лише за рахунок ефективного використання усіх видів 

ресурсів, структурно-технологічної реструктуризації виробництва, 

використання творчого потенціалу всіх членів суспільства. Глобальні виклики, 

що сьогодні постають між учасниками міжнародних відносин, спонукають їх до 

формування стратегій спільного вирішення не тільки світових проблем, а й 

окремих національних. Таким чином концепція сталого розвитку акцентує 

увагу не тільки на екологічній складовій, а на важливих аспектах 

життєдіяльності суспільства в цілому. 
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В сучасних умовах господарювання, ґрунтуючись на концепції  

економіки, яка орієнтує на гармонічне поєднання соціальних, природних та 
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економічних пріоритетів розвитку підприємницьких структур,  можна 

зазначити, що основне місце в системі базових цінностей ринкової економіки 

належить саме соціальній відповідальності. [1,] Розкриття природи соціальної 

відповідальності та еволюції підходів до її розуміння знайшло своє 

відображення у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, а саме: В.К. 

Борисова, М.І. Корсакова, С.Є. Литовченко, Є.Г. Панченко, А.І. Кредісова, П. 

Друкера, К. Девіса, М. Мескона та. ін. Для України в сучасних умовах 

актуальною проблемою є втілення міжнародних норм та практик, включаючи 

визнання та розвиток корпоративної соціальної відповідальності  та її внесок у 

суспільну згуртованість, сталий розвиток та конкурентоспроможність 

підприємницького сектору [2].  

Тема соціальної відповідальності тісно пов’язана з концепцією сталого 

розвитку. Мотивація та стимулювання технічного прогресу не повинна 

суперечити збереженню довкілля та природно-ресурсного потенціалу. Отже, 

соціальна відповідальність передбачає збалансоване вирішення соціально-

економічних проблем сучасного та майбутнього поколінь. Науковці виділяють 

три рівні соціальної відповідальності:  

окремої людини (особистості), тобто індивідуальної;  

організації (бізнесу) тобто корпоративної;  

держави, тобто її структур, включаючи владні.[3, 12] 

 Соціально-орієнтована модель сталого розвитку суспільства системно 

інтегрує три основні компоненти розвитку суспільства: економічну, екологічну 

та соціальну. Концепція корпоративної сталості це свого роду 

«мікроекономічний» рівень концепції сталого розвитку. Вона розглядається як 

модель управління корпорацією, яка охоплює її економічну, соціальну та 

екологічну діяльність, оптимізує ризики та використовує можливості в цих 

трьох сферах свого розвитку. Корпоративна сталість асоціюється з створенням 

вартості, екологічним менеджментом та управлінням людським капіталом [3]. 

      Соціальна орієнтація економіки припускає вибір суспільних пріоритетів, 
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цілеспрямоване стимулювання виробництва товарів народного споживання і 

послуг, підтримку соціальної сфери тощо. На думку Л. Абалкіна соціально 

орієнтована економіка є постійним стимулюванням економічної активності, 

формуванням  передумов, при яких кожна людина зможе своєю працею, 

енергією, ініціативою та талантом забезпечити достатні умови для себе та своєї 

родини. Соціальна орієнтація економіки має враховувати людські і матеріальні 

ресурси, екологічну ситуацію, національну своєрідність і традиції. З розвитком 

суспільства змінюються не тільки природні умови або запаси ресурсів, а й 

людські потреби. Це означає, що, можливо, доведеться переоцінювати й цілі 

розвитку. Соціально орієнтована економіка стає життєздатною тільки тоді, коли 

дотримуються необхідні межі соціального захисту, оскільки лише за таких 

умов  забезпечуються суспільні умови для того, щоб людина могла збільшувати 

свій трудовий внесок, реалізувати свої можливості, а отже й доходи. Орієнтація 

України на соціально орієнтоване управління бізнесом, без якого є неможливою 

успішна інтеграція України у світову економічну систему, ставить перед 

вітчизняними компаніями нові виклики, важливість яких пов’язана саме із 

соціальною відповідальністю, тобто, на державному рівні – відповідальність 

перед суспільством і, окремо перед кожним громадянином, та на 

підприємницькому рівні – відповідальність перед самою державою, своїм 

колективом та споживачами [5, с.125]. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) відноситься до класу 

таких понять, які не мають єдиного точного визначення. Поняття КСВ включає 

в себе, по-перше, виконання бізнесом соціальних зобов'язань, передбачених 

законом, і готовність неухильно нести відповідні обов'язкові витрати. По-друге, 

КСВ – це готовність добровільно нести необов'язкові витрати на соціальні 

потреби, які виходять за межі, встановлені податковим, трудовим, екологічним 

та іншим законодавством, виходячи не з вимог закону, а з моральних, етичних 

міркувань. [1] 

Отже, сталість, екологічні та соціальні можливості є стимулом для 
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впровадження соціально-орієнтованої економіки, але сам процес становлення 

потребує встановлення ієрархічної системи критеріїв, які б дозволили 

визначати рівень соціальної відповідальності як на рівні  окремої особи, так і на 

корпоративному та державному рівні. 
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Враховуючи ряд тенденцій, які мають промислові підприємства щодо 

інноваційного розвитку, серед яких явно вираженими є низький темп і динаміка 

підвищення їхньої інноваційності, обумовлені переважно двома основними 

чинниками – недостатністю фінансових ресурсів і обмеженістю в якісному 

управлінні інноваційними процесами, інноваційними комунікаціями, 

інноваційним потенціалом і його інтелектуальною складовою, гострою 

необхідністю постає зміна системи управління інноваційним розвитком таких 

підприємств. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_3_13
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Інноваційний розвиток є одним із визначальних чинників набуття 

конкурентних переваг  і забезпечення антикризової стійкості, що значною 

мірою залежать від гнучкого та адаптивного управління цим процесом 

суб’єктами господарювання. Динаміка соціально-економічного розвитку 

підприємства в сучасних умовах насамперед залежить від техніко-

технологічних зрушень у виробництві, організації та управління його на базі 

інновацій, вміння формувати й ефективно використовувати інноваційний 

потенціал на основі діючого механізму. Визначення пріоритетів інноваційного 

розвитку вітчизняними підприємствами, спрямованих на інноваційну модель 

економічного розвитку, обумовлюють розв’язання проблеми формування 

системи управління, яка є вкрай необхідною на сьогодні.  

Впровадження ефективного механізму управління інноваційним 

розвитком забезпечить попередження непродуктивних витрат ресурсно-

виробничої бази та зосередження зусиль на реалізацію саме тих стратегій, які 

дозволять досягти успіху підприємством, зміцнити пріоритетні позиції на 

ринках і послабити негативний вплив кризових тенденцій. 

Досліджені методичні підходи дозволили виявити такі складові оцінки 

інноваційного розвитку підприємства:  

1) ресурсна характеризує інноваційний потенціал підприємства, на основі 

чого здійснюється аналіз потенційних і необхідних інноваційних ресурсів для 

забезпечення ІР підприємства;    

2) техніко-технологічна відображає рівень оновлення виробничого 

потенціалу і дозволяє проаналізувати технологічне оновлення виробництва 

через упровадження нових технологічних процесів та її технічної бази і 

освоєння виробництва нових видів продукції (технології, організації, 

управління тощо); 

 3) результативна (чи ринкова) характеризується рентабельністю 

виробництва, економічною, соціальною результативністю на інноваційній 

основі й забезпечення перспективного розвитку підприємства на основі 
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вдосконалення чи впровадження нових технологічних процесів й організації 

управління виробництвом в умовах формування економіки знань та 

інформаційного суспільства. 

Для проведення оцінки інноваційного розвитку підприємства були 

розглянуті наступні показники  (табл.1). 

                                                                                                           Таблиця 1 

Показники оцінки інноваційного розвитку підприємства 

№ Показник Формула розрахунку 

Ресурсна складова (Ррес) 

1. Коефіцієнт оновлення 

продукції (Коп) підприємства 


вп

В
К іп

оп , де Віп – вартість інноваційної продукції, 

тис. грн.; 

∑вп – загальна вартість продукції, тис. грн 

2. Частка експорту нової 

продукції у загальному обсязі 

товарної продукції (Чек) 



ТП

ІП
Ч ек

ек , де ІПек – обсяг експорту ІП, тис. грн., 

∑ТП – загальний обсяг товарної продукції, тис. грн. 

3. Коефіцієнт використання 

кадрового та інтелектуального 

потенціалу (Кіп) ср

ндр

іп
Ч

Ч
К  , де Чндр – чисельність робітників, зайнятих 

у НДДКР, осіб; 

Чср – середня чисельність робітників, осіб 

4. Частка розробок технологій 

(Чрт) 


техн

рт

рт
В

В
Ч , де Врт – витрати на розроблення 

технологій, тис. грн.; 

∑Втехн – загальна сума витрат на технології, тис. грн 

5. Коефіцієнт витрат на 

придбання результатів НДДКР 

(Кндр) 

Кндр = КопхКсзхКмхКпехКсвхКнрхКін., де Коп – витрати 

на оплату праці; Ксз – відрахування на соціальні 

потреби; Км – витрати на матеріали; Кпе – витрати на 

паливо та енергію для науково-виробничих цілей; Ксв 

– витрати на службові відрядження; Кнр – витрати на 

спецустаткевання для наукових робіт; Кін – інші 

витрати 

Техніко-технологічна складова (Ттех) 

6. Коефіцієнт використання 

інформаційних ресурсів (Кві) 
ол

вл

ві
Ч

Ч
К  , де Чвл – частка активно використаних 

інформаційних листів,%; Чол – частка всіх отриманих 

інформаційних листів, % 

7. Продуктивність праці при 

створенні інновацій (Пін) 
ін

іп

ін
Ч

О
П  , де Оіп – обсяг ІП підприємства, тис. грн.; 

Чін – чисельність персоналу по виробництву та 

створенню інновацій, осіб 
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8. Коефіцієнт продуктивності 

інформації при створенні 

інновацій (Кпі) 
ім

ім
пі

З

Ч
К  , де Чім – частка використаних 

інформаційних матеріалів у процесі створення 

інновації, %; Зім – середній залишок частки 

інформаційних матеріалів, % 

Результативна складова (Ррез) 

9. Коефіцієнт ринкової частки 

інноваційної продукції (Крч) 
р

іп
рч

Ч

Ч
К  , де Чіп – частка ринку ІП, %; Чр – весь 

ринок продукції  (дорівнює 100) 

10. Рентабельність реалізованої 

продукції (Ріп) %100
іп

іп

іп
С

ЧП
Р , де ЧПіп – чистий прибуток від ІП, 

тис. грн..; Сіп – собівартість ІП, тис. грн 

11. Коефіцієнт ефективності 

інноваційної діяльності (ІД) 

підприємства (Кеф) 

,
нв

ід

еф
І

П
К   де Під – прибуток ІД підприємства або 

обсяг реалізації продукції ІД; Інв – обсяг інвестицій в 

ІД підприємства, тис. грн 

12 Коефіцієнт приросту обсягу 

(ІП) інноваційної продукції 

(Кпр) 

,
іпб

іпз

пр
О

О
К   де Оіпб –обсяг реалізації ІП підприємства 

за базоваий період, тис. грн.; Оопз – обсяг реалізації ІП 

підприємства за звітний період, тис. грн 

  

Проведені розрахунки надають можливість обґрунтувати комплекс 

заходів для підвищення рівня інноваційного розвитку підприємств: 

 1) прискорювати процес оновлення номенклатури продукції;  

2) збільшувати частку експорту за рахунок інноваційної продукції у 

загальному обсязі продукції;  

3) активно вести пошук інвесторів (кредиторів) для залучення інвестицій 

та використання результатів НДДКР (власних і залучених);  

4) активізувати інноваційну діяльність на підприємствах;  

5) формувати інформаційно-пошукові системи інноваційних розробок 

кожному підприємству та потенційну можливість забезпечення їх 

впровадження.  

Здійснення даного комплексу заходів дозволить досягти конкурентних 

переваг за рахунок активізації інноваційної діяльності при безпосередній участі 

держави в інвестуванні науково-дослідної та інноваційної сфери країни, 

регіонів і галузей.  
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Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світовій економіці, 

відкривають широкі перспективи та потенційні можливості для їх учасників. Це 

не лише формування вільної системи світової торгівлі. Це також процес 

стрімкого розвитку продуктивних сил, що вимагає нового типу виробничих 

відносин [1].  

Для того, щоб підприємства могли брати участь у формуванні 

міжнародної економічної структури і бути конкурентоспроможними, вони 

мусять бути готовими протистояти постійному впливу конкуренції, що 

формується на світовому ринку. У таких умовах економічний розвиток країн 

знаходиться у прямій залежності від стану їх інноваційної активності. Це 

викликає необхідність впровадження нових пріоритетів економічного розвитку, 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mlyrpp.pdf
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заснованих на знаннях, інноваціях, технологіях. 

Аналіз стану економічного розвитку країн світу свідчить, що місця у 

першій двадцятці за індексом глобальної конкурентоспроможності посідають 

країни, які позиціонують себе як експортери високотехнологічного обладнання 

та новітніх технологій [2]. Україні поки складно конкурувати з лідерами 

світового ринку. Її частка на ринку високотехнологічної продукції становить 

приблизно 0,1%, наукоємність промислового виробництва в Україні сьогодні не 

перевищує 1%.  

Реалії сьогодення такі, що в останні роки спостерігається значне 

зниження  інноваційної активності вітчизняних підприємств, скорочується 

частка інноваційної продукції в загальному обсязі виробництва, структура 

українського експорту формується переважно за рахунок сировинних галузей. 

Аналіз експортно-імпортних операцій за окремими товарними групами 

високотехнологічної продукції свідчить про наявність негативного сальдо 

торговельного балансу. Недостатнє покриття імпорту високотехнологічної 

продукції її експортом призводить до технологічної відсталості та залежності 

України від розвинених країн, які експортують до України застарілі 

технологічні досягнення і отримують фінансові ресурси для подальших 

розробок і досліджень. 

Причини ситуації, що склалася, лежать як у економічній, так і у 

політичній площинах. Але наслідками такого стану є недостатній розвиток 

інноваційних процесів та гальмування участі країни у міжнародному обміні 

технологіями. Ситуація ускладняється ще й недоліками вітчизняного 

законодавства щодо визначення та захисту права інтелектуальної власності 

учасників інноваційного процесу. 

Як свідчить досвід економічно розвинених країнах світу, вирішальним 

фактором економічного росту є не тільки капітал і засоби виробництва, а перш 

за все знання, ідеї, інноваційні рішення, які забезпечують впровадження та 

виробництво конкурентоспроможної продукції з високим рівнем 
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інтелектуалізації праці [3]. 

Подолання ситуації, що склалася, можливе лише за впровадження 

інноваційного шляху розвитку у діяльність вітчизняних підприємств. 

Окремими кроками у цьому напрямку повинні стати [4]:  

‒ активізація власної наукової діяльності, синтез та впровадження 

інноваційних ідей та пропозиція світовому ринку нових зразків 

високотехнологічної продукції; 

‒ підвищення обсягу фінансування вітчизняних розробок; 

‒ об’єднання зусиль виробничої і наукової сфери щодо створення та 

промислового використання високих технологій;  

‒ впровадження системи державного замовлення на створення новітніх 

технологій у сфері науки і техніки з метою підвищення інноваційності 

вітчизняного виробництва; 

‒ надання державної підтримки у формі субсидування, кредитування, 

пільгового оподаткування тощо підприємствам-виробникам 

високотехнологічної продукції; 

‒ впровадження мотиваційного механізму комерційної реалізації 

науково-технічних досягнень; 

‒ створення умов для полегшення впровадження інноваційних розробок у 

практичну площину; 

‒ формування міждержавної інноваційної системи, розвиток трансферу 

технологій, імпорт техніко-технологічних розробок; 

‒ залучення молоді до інноваційної діяльності; 

‒ вдосконалення законодавчо-правової бази з питань захисту прав 
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інтелектуальної власності та трансферу технологій. 
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У сучасному світі дедалі частіше постає питання оцінки вартості 

підприємства. Оскільки цей аналіз  допомагає відповідати на безліч питань, 

серед яких можна виділити такі питання як: підвищення ефективності 

управлінням підприємства, вибір варіанту розпорядження своїм майном, 

перевірка підприємства на кредитоспроможність, передача підприємства в 

оренду, встановлення ціни при передачі підприємства з державної власності до 

приватної та багато інших.  

Якщо говорити про Україну, то на даний час  активно постає питання 

інвестицій в країну і саме оцінка вартості підприємства допоможе інвесторам 

зрозуміти в яке саме підприємство вигідніше усього вкладати свої кошти.  

Методологія оцінки вартості підприємства складається с декількох 

структурних частин : 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwizybTlrvblAhVAAxAIHdV0Ct4QFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fecon.kdu.edu.ua%2Fuk%2Fcontent%2Fpublikaciyi&usg=AOvVaw10BVkmiIPsdGNOb9wNN_Dt
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwizybTlrvblAhVAAxAIHdV0Ct4QFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fecon.kdu.edu.ua%2Fuk%2Fcontent%2Fpublikaciyi&usg=AOvVaw10BVkmiIPsdGNOb9wNN_Dt
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- Суб’єкт і об’єкт оцінки;  

- Принципи оцінки; 

- Цілі оцінки; 

- Види вартості;  

- Підходи оцінки.  

Розглянемо кожен зі структурних елементів по порядку та більш 

детально. У нашому випадку об’єктом оцінки буде виступати підприємство, 

бізнес, або цілісний майновий комплекс. Суб’єктом оцінки буде виступати 

юридична чи фізична особою чи  органи місцевої або державної влади [3]. 

Наступний елемент, який потребує уваги це принципи оцінки, у 

національних стандартах оцінки наведено наступне визначення:  принципи 

оцінки – це покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки 

майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності 

формування вартості майна [1]. Варто виділити три базових принципи, завдяки 

синтезу яких вдається досягнути  максимально точної оцінки вартості: 

принципи які пов’язані з ринковим середовищем, принципи пов’язані з 

експлуатацією власності та принципи засновані на уявлені користувача. 

Наступний важливий елемент - це цілі оцінки. Чітке формулювання цілі 

дозволить вибрати вірний метод за яким потрібно визначати вартість 

підприємства. Класифікація цілей оцінки вартості підприємства в залежності 

від споживачів оціночних послуг наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація цілей оцінки вартості підприємства в залежності від споживачів 

оціночних послуг 
Споживчі 
оціночних 

послуг 

Цілі оцінки 

Менеджмент 

підприємства 

Підвищення ефективності управління підприємством;забезпечення фінансової безпеки; 

здійсненні переоцінки активів. 

Власник 

підприємства 

Оцінювання ефективності роботи менеджерів; вибір варіанту розпорядження власністю; 

визначення суми орендної плати у випадку здачі бізнесу в оренду;  

Кредитна 

установа 

Перевірка фінансової кредитоспроможності підприємства і вартості активів підприємства 

які треба узяти під заставу при кредитуванні;  

Страхова 

компанія 

Визначення вартості застрахованих активів напередодні втрат,обчислення суми 

страхового внеску; визначення розміру страхових виплат 

Орендар Передача в оренду підприємства (оцінка вартості буде важлива найперше для визначення 
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орендної плати й можливого викупу майна підприємства у випадку фінансової оренди) 

Фондова біржа 
Перевірка обґрунтованості котирувань різного роду цінних паперів; розрахунок 

характеристик кон’юнктури 

Інвестор 

Визначення доцільності інвестицій; визначення допустимої ціни купівлі підприємства; 

розрахунок вартості цінних паперів при купівлі-продажі акцій підприємств на фондовому 

ринку 

Державні органи 
Визначення бази оподаткування; підготовка підприємства до приватизації; здійснення 

процедури банкрутства; оцінка для судових цілей 

Наступним елементом виступає вид вартості, який визначається залежно 

від того, хто є користувачем оціночних послуг та обраної цілі оцінки, які були 

розглянуті у роботі вище. Існують такі види вартості: ринкова вартість, вартість 

у використанні, страхова вартість, оціночна вартість і т. д. 

На останок розглянемо підходи, завдяки яким проводиться оцінка 

вартості підприємства та з’ясуємо які переваги і недоліки має кожен з них 

(табл. 2).  

Таблиця  2 

Переваги і недоліки різних підходів до оцінки вартості підприємства 

Підхід Переваги Недоліки 

Дохідний 

ураховує майбутні грошові 

очікування від діяльності;  

• ураховує ринковий аспект 

через ставку дисконту;  

• ураховує рівень ризиків, 

зношення обладнання, 

ринкові аспекти;  

• є універсальним 

• складність урахування 

майбутніх тенденцій, 

результати мають 

імовірнісний характер;  

• досить складні моделі 

розрахунків, трудомісткість 

прогнозування 

Витратний (майновий) 

• ґрунтується на оцінці 

реально існуючого майна як 

виробничого комплексу;  

• наявність повної 

інформації;  

• ураховує реальну 

економічну ситуацію, 

дозволяє відобразити 

фактичні здійснені витрати 

на підприємстві 

• складність урахування 

нематеріальних активів, 

гудвілу та ін.; 

 • не враховує ринкове 

середовище та майбутні 

очікування; 

 • не враховує ефективність 

використання активів; 

 • оцінка, що отримана за 

допомогою такого методу 

рідко відповідає дійсній 

вартості активів в умовах 

ринку 

Порівняльний (ринковий) 

• ураховує ринкові аспекти, 

відображає реальні 

очікування покупців, 

практику угод купівлі-

продажу акцій або майна;  

• використовує фактичні 

• заснований на інформації 

про минуле, вимагає 

коригування; • складність 

збору інформації та її 

обробки; • можливість 

відсутності компаній-
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дані;  

• дозволяє врахувати при 

оцінці унікальність кожного 

об'єкта 

аналогів; • вимагає великого 

числа коригувань 

 

Виходячи з таблиці 2, можна сказати, що підходи до оцінки вартості 

підприємства, які існують на даний момент, не є ідеальними та мають як свої 

переваги так і недоліки. Кожен з перерахованих методів використовується при 

різних обставинах в залежності від результату, який потрібно досягти, але для 

отримання більш точних результатів рекомендовано застосовувати декілька 

методів, якщо це є можливим. 
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Проблеми, що пов’язані з інвестиціями завжди є актуальними. Інвестиції 

завжди відіграють одну з провідних ролей в економічному прогресі країни. 

Адже завдяки тому, що здійснюється інвестування коштів в економіку з 

збільшуються обсяги виробництва, активно розвиваються та рухаються вперед 

галузі та підприємства. Але на жаль теперішній стан інвестицій в Україні не 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
http://culonline.com.ua/Books/Ocinuvannya_mayna_Kolesnik2012.pdf
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відповідає проблемам економіки. Це сталося через те, що протягом всіх років 

незалежності нашої держави практично ніхто не звертав увагу на те, щоб 

оновити виробничі потужності, саму через це велика частина промислових 

підприємств знаходиться у досить скрутному становищі. 

Інвестиціями можна вважати будь-яке вкладення коштів, але за умови, що 

вони неодмінно принесуть прибуток їхньому власнику, при цьому не 

пов’язуючись з тими наслідками, які має реальне втілення цих вкладень для 

економіки в цілому. Без сумнівів ми можемо сказати, що інвестиції – це основа 

економічного зростання. Це можуть бути не лише прямі вкладення до 

виробничого сектору, але й інвестиції до сфери нематеріального виробництва, а 

також їх зростання в нарощуванні економічного потенціалу. Взявши до уваги 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» можна сказати, що 

інвестиціями можуть виступати всі види інтелектуальних та майнових 

цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів 

діяльності, в результаті цієї діяльності створюється прибуток або досягається 

соціальний ефект [1]. 

Але все ж таки, інвестиції – це трішки ширша категорія, ніж звичайні 

капітальні вкладення, адже вони стосуються не лише основних фондів, але 

також можуть бути направлені як на придбання нематеріальних активів так і на 

поповнення обігових коштів. Інвестиції можуть здійснюватися як у грошовій, 

так і у будь-якій іншій формі: рухоме та нерухоме майно, виробничий досвід, 

немайнові активи, право користуватися водою, ресурсами, землею. Враховуючи 

все можна сказати, що капітальні вкладення – це лише певна частина 

інвестицій, але вона є найвагомішою. Виходячи із зазначеного вище можна 

стверджувати, що інвестиціями виступають грошові та не грошові вкладення у 

розширення, створення або оновлення основного капіталу, що безпосередньо 

направлені отримати в майбутньому прибуток суб’єктами господарювання [2]. 

Взявши до уваги досвід розвинутих країн світу то можна побачити, що 

найважливішу роль у процесі інвестування відіграє фондовий ринок. Його 
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активне функціонування сприяє концентрації, залученню та перерозподілу всіх 

інвестиційних ресурсів на користь більш перспективних галузей економіки та 

деяких окремих підприємств. Ринок цінних паперів є дуже важливим для 

розвитку економіки України та її окремих регіонів, адже без нього вона не 

може ефективно розвиватися. Якщо взяти до уваги стан фондового ринку 

регіонів країни, можна визначити, що він не виконує тієї роль, яку він повинен 

відігравати у створенні так званого «сприятливого клімату», іншими словами 

можна сказати, що він не сприяє підвищенню в регіоні ділової активності. 

У сучасних умовах однією з найбільш перспективних форм залучення 

інвестиційних ресурсів є лізинг – вид підприємницької діяльності, спрямованої 

на інвестування тимчасово вільних чи залучених фінансових коштів, коли за 

договором фінансової оренди (лізингу) лізингодавець зобов’язаний придбати у 

власність обумовлене договором майно у визначеного продавця і надати це 

майно лізингоодерживачу за плату в тимчасове користування для 

підприємницьких цілей. Перевагою використання лізингу є те, що воно 

дозволяє упроваджувати у виробництво нове прогресивне обладнання й 

технології, у тому числі ноу-хау. При цьому оплата придбаного устаткування і 

віднесення всіх пов’язаних з цим витрат надають можливість зменшення бази 

оподаткування та податкових платежів [3]. 

У сучасних умовах використання виключно власних коштів доступно 

порівняно великим, підприємствам, що стійко працюють. Формування 

прибутку, використовуваного на інвестиційні цілі, залежить від політики 

розподілу чистого прибутку підприємства, що, у свою чергу, ґрунтується на 

обраній ним загальній стратегії економічного розвитку [4]. Що стосується 

амортизаційних відрахувань як другого джерела формування інвестиційних 

ресурсів, то перешкодою у процесі їхнього утворення є прийнята 

підприємством політика амортизації основних фондів. Шляхи вирішення 

проблем інвестицій: 

 утворення сприятливого інвестиційного клімату (податкові пільги, правове 
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забезпечення інвестицій); 

 сприяння інвестицій у провідні галузі промисловості; 

 розвиток системи страхування іноземних підприємств; 

 активна роль держави в запобіганні та компенсації можливих негативних 

соціальних наслідків реалізації інвестиційних проектів в Україні; 

 створення умов для активізації вітчизняного бізнесу, поглиблення ринкових 

реформ; 

 удосконалення існуючого законодавства в галузі ЗЕД та забезпечення 

контролю за його дотриманням. 

Отже, розглянувши матеріал, що наведено вище, можна сказати, що 

держава повинна здійснювати контроль за станом ринку, регулювати соціальну, 

економічну та політичну діяльність за допомогою різноманітних стимулів та 

важелів.  
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Сталому розвитку економіки України сприяє її унікальний земельно-

ресурсний потенціал. Раціональне та ефективне використання земельних 
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ресурсів має дуже важливе значення для національної економіки України. 

Суспільство повинно ощадливо та розумно розпоряджатися своїм 

національним багатством, адже земля є обмеженим природним ресурсом. На 

сьогодні актуальними є дослідження сучасного стану системи 

землекористування, її ефективного та раціонального використання, визначення 

її ролі та місця у загальній системі природокористування, формування 

ефективної системи організації управління земельними ресурсами [1]. 

Насамперед економічне стимулювання впровадження заходів щодо 

підвищення родючості ґрунтів потребує розробки відповідних нормативно-

правових актів, щодо виробництва продукції, яка відповідає вимогам дитячого 

та дієтичного харчування; доопрацювання ст. 31-34 Закону України «Про 

охорону земель», а саме нормативів і стандартів якісного стану ґрунтів, 

дотримання оптимального співвідношення земельних угідь, недопущення 

забруднення ґрунтів та їх деградації [5]. Варто розробити нормативи вносу 

поживних речовин до ґрунту для отримання сільськогосподарськими 

культурами максимального врожаю. Актуальність цієї проблеми зростає 

відповідно до інтенсивності робіт над новими сортами й гібридами 

сільськогосподарських культур, де присутні елементи генної інженерії. Ця 

технологія передбачає не тільки більш стійкий захист рослин від шкідників і 

хвороб, але й підсилене використання поживних речовин з ґрунту з метою 

підвищення вражайності. Недостатнє і незбалансоване застосування поживних 

речовин у вигляді органічних і мінеральних добрив може привести до значної 

втрати кількості врожаю та остаточного виснаження наших ґрунтів [2]. 

Заходи щодо підвищення продуктивності земель та їх охорона дуже 

різноманітні та повинні здійснюватись комплексно, як єдина система, взаємно 

доповнюючи один одного і посилюючи дію всіх інших [6]. 

Для успішного розв’язання сучасних екологічних проблем, що мають 

місце у сфері сільськогосподарського землекористування необхідно: розробити 

та законодавчо затвердити державну та регіональні програми щодо охорони 
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земель, збереження й відтворення родючості ґрунтів; підвищити рівень 

фінансового забезпечення ґрунтозахисних та природоохоронних заходів; 

посилити відповідальність землевласників і землекористувачів за недбале 

землекористування й налагодити дійовий економічний механізм їх 

стимулювання за збереження та поліпшення екологічного стану земель. 

Розв’язання поставленого завдання є досить складним, оскільки вимагає 

запровадження єдиної державної політики у сфері збереження, відтворення, 

підвищення родючості ґрунтів, охорони земель, раціонального їх використання 

й зумовлює необхідність узгоджених дій органів державної влади, місцевого 

самоврядування, землекористувачів і наукової спільноти [4].  

Напрями підвищення еколого-економічної ефективності використання 

земельних ресурсів:  

- проведення охоронних заходів із врахуванням особливостей природно-

кліматичних зон для збалансованого та раціонального використання 

ґрунтів [7]; 

- підвищення родючості ґрунтів, зокрема внесення добрив, удосконалення 

технологій обробітку ґрунту, впровадження екологічно безпечних систем 

землеробства;  

- внесення добрив до ґрунтів для підвищення врожайності посівних 

культур, що вирощуються та які будуть слугувати для відтворювального і 

відновлювального потенціалу для економії виробничих ресурсів;  

- застосування системи кредитування сільського господарства, що 

дозволить підтримати еколого-економічний стан ґрунтів на належному 

рівні [3]. 
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Соціальне підприємництво – це не проста благодійність, а діяльність, що 

приносить прибуток, як і інші види підприємницької діяльності. З’єднання двох 

понять «соціальне» і «підприємництво», які раніше в підкірці свідомості 

стереотипного мислення суспільства не поєднувалися разом, на сьогодні є 

актуальною темою, яка здатна змінити суспільство на краще та сприяти 

економічному зостанню країни. 

Головною мірою розвиток соціального підприємництва відбувається 

через сучасні поцеси у світі – глобальне потепління, забруднення екосистеми 

планети, вичерпність природних ресурсів, голод, безробіття тощо, а в Україні 

до цього переліку ще можна додати дії на Сході нашої країни. 

Сьогодні в Україні поняття «соціальне підприємництво» не врегульовано 

законодавчо, як і немає загального визначення цього терміну.  Зазвичай про 

такий вид підприємництва говорять не науковці, а меценати, благодійники, 

підприєці, які пройшли певні трудноші, і зараз намагаються зробити свій бізнес 

соціально відповідальним. Важливість цієї теми підтверджує аналіз діяльності 

соціальних підприємств в Україні, який показав, що соціальне підприємництво 
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покриває декілька важливих глобальних цілей сталого розвитку ООН, перш за 

все таких [1]: 

Ціль 1. Подолання бідності у всіх її формах та усюди. 

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. 

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю 

для всіх в будь-якому віці. 

Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для 

всіх. 

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними. 

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 

стійкості міст і населених пунктів. 

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва. 

Соціальне підприємництво вимірює свій успіх і ефективність виходячи з 

впливу, яке воно справляє на суспільство: чим позитивніше реагує суспільство 

на діяльність підприємництва, тим більше соціальна віддача. Концентрація на 

позитивних елементах соціальної віддачі, як правило, робить підприємство в 

цій сфері важливим і успішним за інші. Ця модель ґрунтується на передумові, 

що, як тільки прибуток буде досягнуто, бізнес зможе зосередитися на тому, що 

краще для суспільства.  

В кінцевому рахунку, соціальний підприємець:  

1. Прагне здійснити масштабні соціальні зміни, орієнтуючись на ці 

цілі і одночасно приносячи дохід. 

2. Впроваджує інновації, щоб знайти рішення проблеми. 

3. Залежить від зворотного зв'язку зі споживачами, щоб залишитися 

дієздатним на ринку [2]. 

Нині в Україні чимало організацій підтримують соціальне 
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підприємництво, але не зважаючи на це, вони недостатньою мірою сприяють 

його популяризації.  

Керівник Всеукраїнського ресурсного центру розвитку соціального 

підприємництва Василь Назарук називає п'ять парадоксів, що виникли в 

Україні в сфері соціального підприємництва [3]: 

1) головним джерелом доходів підприємці, які працюють в соціальній 

сфері, вважають гранти, що в корені не стикується з міжнародною практикою;  

2) безпечність підприємців, які не переймаються за майбутнє компанії, 

створеної за чужі кошти; 

3) абсолютна відсутність підтримки з боку держави; 

4) соціальні підприємці не шукають підтримки громадськості і 

вважають за краще, за словами Назарука, працювати тільки для себе; 

5) надлишок законів в країні, які суперечать один одному. 

Таким чином, для того, щоб соціальне підприємство стало чимось 

більшим, ніж абстрактне поняття, потрібна сувора переоцінка зв'язку між 

правовою системою, підприємствами та соціальними інститутами. Проблеми 

соціального підприємництва в нашій країні, окрім відсутності правової 

підтримки, пов’язані також із тим, що це більше сприймається як рух окремих 

громадян та більше схоже на бізнес-план.  
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Ukraine is a country with high innovation potential. At the same time, due to 

the unfavorable economic situation, the state of innovation activity of enterprises is 

deteriorating, and some enterprises have no strategies for innovative development at 

all. That is why the development of innovation is important for the country and for 

individual enterprises.  

An important task for industrial enterprises is to formulate competitive 

innovation strategies to ensure their sustainable development [1]. 

An urgent task for Ukrainian industrial enterprises is to improve the efficiency 

of innovation management. To do this, it is necessary to formulate an effective 

market innovation strategy.  

    

Fig. 1 Determinants of definition of enterprise innovation strategy [2, 3] 

In the process of developing an innovation strategy, businesses face many 

problems that they have to solve. Among them: the analysis of the market of 

innovations, the analysis and estimation of opportunities of the enterprise, definition 

of the most suitable innovative strategy and its implementation. 

Table 1 

Ukraine's place in the ranking The Global Innovation Index [4] 

Year Ukraine's place in the world Ukraine's place in the region (Europe) 

2015 64 37 

2016 56 34 
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2017 50 33 

2018 43 30 

2019 82 39 

 

We conducted an analysis of the state and possibilities of activation of 

innovative activity of industrial enterprises on the basis of the formation and 

implementation of market innovation strategies. Based on the analysis of literary and 

statistical sources, we can conclude that at this stage of development of the Ukrainian 

economy the level of its innovative activity is low.  

 

Fig. 2 The total amount of expenditures by the directions of innovative activity 

of industrial enterprises of Ukraine [5] 

Based on the Global Innovation Index data, we can conclude that from 2015 to 

2018, including the level of innovation development showed a positive trend, so 

Ukraine moved from 64 to 43 place, and in 2019 Ukraine ranked 82nd in the world in 

terms of innovation development . In the European region, Ukraine ranked 39th in 

2019 (showing positive dynamics from 2015 to 2018 and moved from 37th to 30th 

place) [4]. 

In order to activate the innovative activity of industrial enterprises in modern 
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conditions of management it is necessary to: introduce mechanisms of venture 

investment; to introduce mechanisms of state insurance of risks which arise in the 

process of carrying out innovative activity; to implement programs of state 

subsidizing and financing of innovative activity of industrial enterprises; implement 

state programs for attracting foreign investors to finance the innovation activity of 

industrial enterprises; to implement state programs of participation of scientific 

institutions in the development of strategies for innovative development of industrial 

enterprises. 
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Питання, які пов’язані з використанням ефективних моделей для 

оцінювання доходної частини бюджету ОТГ, є актуальними. 

Встановлено, що відсутність значного досвіду функціонування ОТГ 

призвело до неправильного розподілу коштів та їх функціонального 

використання. 

У зв’язку з цим, виникла необхідність розгляду питань стосовно 

правильного і ефективного моделювання доходів ОТГ та водночас 

використання раціональних джерел інформації. 

У процесі дослідження встановлено, що створення раціональних джерел 

інформації в ОТГ базується на принципах: виявлення інформаційних потреб і 

визначення способів ефективного їх задоволення, об’єктивність відображення 

процесів виробництва, обігу, розподілу та споживання, використання 

природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, єдність інформації 

різних звітних джерел (бухгалтерської, фінансової, податкової, статистичної та 

оперативної звітності), а також планових даних, ліквідація дублювання в 

первинній інформації, швидкість інформації, що забезпечується використанням 

нових засобів зв’язку.  

У цьому контексті, одним з важливих етапів організації аналітичної 

роботи в рамках ОТГ є перевірка вихідних даних. Вивчення інформації, її 

аналіз використовується  у трьох напрямах: синтаксичному, семантичному, 

прагматичному. Синтаксична оцінка економічної інформації пов’язана зі 

знаковою системою, із символічною інформаційною мовою, яка може 
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видозмінюватися при вдосконаленні електронно-обчислювальної техніки. 

Семантичний аналіз економічної інформації пропонує вивчати і оцінювати 

зміст її інформаційних програм і підпрограм. Прагматична оцінка економічної 

інформації визначає її доцільність для тих чи інших практичних цілей, для 

вирішення управлінських завдань ОТГ. 

Авторами дослідження проведено пошук ефективних моделей для 

оцінювання доходів об’єднаних територіальних громад, що дозволить останнім 

забезпечити стабільну стратегію управління фінансами.  

У цьому контексті, адаптовано модель планування доходної частини 

місцевих бюджетів, яка запропонована до використання.  

Очевидно, доходи об’єднаних територіальних громад повинні бути в 

достатньому обсязі для вирішення важливих соціально-економічних завдань.  

Відповідно, моделювання доходів ОТГ є надзвичайно актуальним 

питанням, яке пов’язано з необхідністю розроблення та практичного 

застосування новітніх методів та моделей, які б дозволили отримати найбільш 

точні та достовірні прогнозні дані про доходи та видатки ОТГ, що y кінцевому 

результаті дозволить суттєво зменшити суб’єктивність процедури їх 

збалансування.  

У контексті дослідження можемо зробити висновок, що держава  в період 

нестабільності і невизначеності активно впливатиме на стратегічний розвиток 

ОТГ за рахунок впливу на дохідну частину місцевих  бюджетів  через 

застосування державних дотацій та субвенцій.  

Встановлено, що взаємозв’язок інформації та фінансового аналізу в особі 

органів, що його проводять, є двостороннім: по-перше, органи, які проводять 

аналіз відіграють роль контролера економічної інформації; по-друге, органи 

аналізу є основними споживачами інформаційних даних. 

Застосyвання моделі планyвання доходів бюджетy y практичній 

діяльності нещодавно створених об’єднаних територіальних громад, дозволить 

об’єктивно та своєчасно визначити і оцінити проблеми, пов’язані із соціально-

економічним розвитком регіонy та на цій основі прийняти правильні 

yправлінські рішення стосовно подальшої yспішної діяльності. 

   Для вирішення проблем стратегічного розвитку ОТГ актуальними 

залишаються питання розроблення теоретичних і методичних засад щодо 
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управління фінансами ОТГ в цілому і кожного учасника зокрема, діагностики 

можливих кризових ситуацій управління фінансовими ризиками в ОТГ, 

управління інформаційним забезпеченням, інноваційним розвитком та багато 

іншого. 

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ 

ОРІЄНТИРІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Вахович Ірина Михайлівна, 

 д.е.н., професор 

Камінська Ірина Миколаївна,  

к.е.н., доцент 

Недопад Григорій Вікторович,  
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Луцький національний технічний університет 

 

У практиці господарювання провідних країн світу пріоритетність у 

забезпеченні розвитку економіки у коротко- і довгостроковій перспективах 

надається процесу капіталізації. Однак, на сьогодні у стратегії, політиці й 

тактичних заходах розвитку економіки України та її регіонів, на жаль, поки не 

відмічається чітка лінія дій та системність заходів у напрямі капіталізації різних 

форм капіталу в економіці, спостерігається інертність державної та 

регіональних економічних політик у цьому руслі. Проте, саме стратегія 

капіталізації економік регіонів спроможна подолати сукупність проблем, що 

склались в Україні, а саме – дефіцит фінансового капіталу, бюджетна 

розбалансованість, ринкове знецінення національного капіталу і національної 

валюти, територіальні диспропорції розподілу капіталу, низька якість життя, 

міграція трудового капіталу, значна частка тіньового обігу капіталу тощо. 

Результати аналітичного дослідження і оцінки рівня капіталізації 

економік регіонів України засвідчують низький їх рівень за більшістю регіонів 

(за 22 регіонами із 25) [1]. Це є стримуючим фактором розвитку національної 

економіки, глобальної конкурентоспроможності, добробуту та якості життя 

суспільства. 
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Очевидно, що формування стратегічних орієнтирів підвищення рівня 

капіталізації економік регіонів України потребує диференційованого підходу, 

оскільки стратегічні пріоритети не можуть бути однаковими для всіх регіонів, 

адже їх вихідні умови є неоднаковим. На нашу думку, відповідно до типу та 

рівня капіталізації економіки регіону, можна виділити наступні стратегічні 

орієнтири капіталізації економік регіонів України (табл. 1): 1) збереження 

досягнутого рівня  капіталізації економіки регіону та його підвищення 

(прийнятний для м. Київ); 2) активізації інвестиційних процесів в регіоні;              

3) нарощування капіталу (потенціалу) регіону; 

Таблиця 1 

Стратегічні орієнтири підвищення рівня капіталізації 

економік регіонів України 

Стратегічні орієнтири 

згідно (І1; І2; І3) 
Характеристика 

1 2 

збереження 

досягнутого рівня  

капіталізації економіки 
регіону та його 

підвищення 

(І1; І2; І3) 

Такий стратегічний вектор орієнтований на подальше утримування регіоном своїх 

позицій та їх посилення шляхом стабільного зростання обсягів валового 

регіонального продукту, швидкої зміни технологій, нарощування капіталу та 

результативності його використання, тобто процесів результативного накопичення й 

інвестування капіталу, створення та оптимального розподілу доданої вартості, що у 

поєднанні забезпечують тотальну капіталізацію економіки регіону. 

активізація 
інвестиційних процесів 

(І1; І2; І3) 

Основною метою такого стратегічного орієнтиру є різка активізація інвестиційних 

процесів в регіоні на основі широкомасштабного й інтенсивного розміщення 

реальних і фінансових інвестицій на території регіону. Такий стратегічний вектор 

визначає необхідність формування сприятливого інвестиційного клімату, що 

потребує забезпечення високої ефективності виробництва, розвитку інфраструктури, 

росту платоспроможного попиту. Також важливим вбачається забезпечення 

суб’єктам господарювання достатніх стимулів для продуктивної діяльності, 

широкомасштабна державна підтримка розвитку економіки регіону й активізація 

інвестиційної діяльності держави. При цьому поза увагою не повинні лишитись 

питання залучення зовнішніх іноземних інвестицій, тому необхідно створити 

сприятливе ринкове середовище всередині країни та її регіонів. 

нарощування капіталу 

регіону 

(І1; І2; І3)  

Передбачається підвищення рівня капіталізації економіки регіону за рахунок 
виявлення резервів і напрямів нарощування різних видів капіталу з власних джерел, 

зокрема ресурсів підприємств, а не бюджетних коштів держави, як це фактично 

відбувається. Такий стратегічний орієнтир базується на першочерговості 

ефективного використання капіталу регіону у процесах забезпечення розвитку його 

економіки, як основи нагромадження і примноження капіталу. 

реструктуризація 

економіки регіону  

(І1; І2; І3) 

Цей стратегічний вектор передбачає здійснення комплексу дій з метою подолання в 

регіоні проблем, що пов’язані з неналежним створенням і розподілом ВДВ та 

базується на переорієнтації і реструктуризації кризових видів економічної діяльності 

в економіці регіону, суттєвій державній підтримці структурних зрушень, 

удосконаленні системи управління доданою вартістю на рівні підприємства, 

інтенсивному стимулюванні розвитку суб’єктів малого й середнього 

підприємництва. Передбачається збереження сформованого капіталу (наукового, 
технологічного, виробничого, трудового) й максимально ефективне його 

використання за максимально бажаних темпів розвитку економіки регіону. 
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Продовж. табл. 1 
1 2 

активізація 

модернізаційно-

інноваційної діяльності 

(І1; І2; І3) 

Такий стратегічний орієнтир передбачає підвищення рівня капіталізації економіки 

регіону на основі створення інститутів венчурного фінансування і технологічних 

парків, інтеграції розробників інновацій і бізнес-структур, активного впровадження 

нових прогресивних технологій, нових конкурентоспроможних продуктів, нових 
ефективніших форм організації і управління, а також орієнтації усіх цих інновацій на 

потреби бізнесу. При цьому повинен забезпечуватись розвиток пріоритетних видів 

економічної діяльності в економіці регіону з високою питомою вагою доданої 

вартості, що дасть змогу швидкими темпами забезпечити ефективність 

функціонування суб’єктів господарювання регіону, підвищити їх інвестиційну 

привабливість. Основою має стати реалізація регіональної політики спрямованої на 

запровадження інноваційно-інвестиційної моделі структурної перебудови та 

розвитку економіки, утвердження регіонів як конкурентоспроможних та 

високотехнологічних територій шляхом підвищення ефективності фінансування 

регіону на інноваційній основі, підтримки видів економічної діяльності із швидкими 

термінами окупності та високим рівнем доданої вартості. 

результативність 

формування та 

використання капіталу 

(І1; І2; І3) 

В основі такого вектору лежать два моменти: а) прийняття рішення про доцільну для 

регіону структуру капіталу, визначення оптимальних джерел його формування і 
пошук нових джерел; б) оптимальний розподіл і результативне використання 

капіталу. Важливим вбачається обґрунтоване встановлення пріоритетності 

стабільних джерел капіталу, визначення раціонально-оптимального співвідношення 

між бюджетними коштами й фінансовими ресурсами господарюючих суб’єктів, 

власним і залученим капіталом. Вагоме значення також належить удосконаленню 

міжбюджетних відносин і регіонального менеджменту, цільовому спрямуванню 

видатків бюджету, забезпеченню результативності функціонування суб’єктів 

господарювання, розвитку малого й середнього бізнесу та ринкової інфраструктури. 

економія та ефективне 

використання капіталу 

регіону (І1; І2; І3) 

Такий стратегічний вектор орієнтує на найбільш ощадливе використання різних 

видів капіталу, обґрунтований їх розподіл і цільове використання, визначення 

оптимальних обсягів виробництва, розробку і реалізацію довгострокових науково-

технічних і соціально-економічних програм розвитку економіки регіону. Реалізація 
даного стратегічного орієнтиру потребує жорсткої централізації управління, 

обачливості у прийнятті рішень, постійного фінансового контролю та аналізу 

діяльності суб’єктів господарювання в регіоні. 

бюджетна підтримка, 

пошук і реалізація 
потенційних джерел 

капіталу (І1; І2; І3) 

Такий стратегічний вектор передбачає спрямування капіталу регіону на підтримку 

тих видів економічної діяльності, в яких швидкі терміни окупності витрат та значна 

додана вартість, а також передбачає згортання нерентабельних і застарілих 

виробництв, стимулювання пріоритетних напрямків технологічного переозброєння 

економік, бюджетну підтримку й активний пошук потенційних інвесторів. 

 * І1  – узагальнюючий індекс рівня капіталізації економіки регіону як процесу нагромадження капіталу; 

І2  – узагальнюючий індекс рівня капіталізації економіки регіону як процесу інвестування капіталу; І3 – 

узагальнюючий індекс рівня капіталізації економіки регіону як процесу створення та розподілу доданої 

вартості; “” – значення індексу нижче середнього; “” – значення індексу вище середнього. 

 

 

4) реструктуризації економіки регіону (прийнятний для 

Дніпропетровської області); 5) активізації модернізаційно-інноваційної 

діяльності; 6) результативності формування та використання капіталу 

(прийнятний для Київської області); 7) економії і ефективного використання 

капіталу регіону; 8) бюджетної підтримки, пошуку потенційних джерел 

капіталу, їх результативного використання (прийнятний для решти 22 

областей). 
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Вище наведені стратегічні орієнтири капіталізації економік регіонів 

України спрямовані на капіталізацію  сильних і подолання слабких сторін їх 

розвитку. Пропонований диференційований підхід до формування стратегічних 

орієнтирів підвищення рівня капіталізації економік регіонів України дозволяє 

обрати найбільш оптимальні вектори розвитку та враховує вихідні умови 

розвитку економіки регіону, притаманний йому тип капіталізації економіки.  
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Нині фінансова політика повинна враховувати всі фактори, 

багатокомпонентність та різні варіанти управління фінансами для досягнення 

певної мети та виконання завдань які стосуються ефективного розвитку  

підприємств. Державна фінансова політика не може бути постійною и 

незмінною. Навпаки, на сучасному етапі розвитку нашої економіки, вона 

повинна бути пластичною та постійно перетворюватись відповідно до зміни 

зовнішніх та внутрішніх факторів. При цьому є  велика кількість варіантів, як 

можна організувати фінансові відносин та фінансову діяльності, з яких потім 

обирають найкращій, що найбільше підходить країні у даний період.  Вибір цих 

варіантів становить основу фінансової політики, яку здійснює держава. Через 

розвиток суспільства виникає необхідність у підвищенні якісного рівня життя 

населення, та формування, реалізація фінансової політики. У такому випадку 

відзначимо, що оцінка механізму фінансового регулювання соціально-
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економічної  діяльності в Україні вказує на необхідність збільшення та 

удосконалення фінансової системи, зростання ефективності її формування та 

реалізації фінансової політики пов’язаної із змінами економічних процесів. 

Після проголошення незалежності України виникла необхідність у 

створенні власної фінансової системи, яка повинна була створюватись в 

кризових умовах. Ефективна діяльність цієї  політики залежить від результату 

роботи складових яку вона включає: бюджетної, податкової, грошово-

кредитної, інвестиційної, боргової, цінової та митної політики. Головним 

напрямком  вдосконалення державної фінансової політики є:  

1. Створення сприятливих умов для економічної діяльності, створення 

нормального ринкового середовища, внесення змін у  відносин власності.  

2. Дії які стабілізують і зміцнять фінансову системи, ефективне 

використання та розпорядження фінансовими коштами місцевих бюджетів, 

зміцнення місцевих фінансів; надання кредитів місцевим бюджетам. 

 3. Зміни у  податковій політиці, що спрямовані на стабільності 

податкової системи, зростання пільг для малозабезпеченого та скорочення їх 

для заможного населення (підприємств), посилення захисту прав платників 

податків.  

4. Заходи які стосуються грошово-кредитної та боргової політики, 

зростання гривні; у пріоритеті національна валюта як платіжний засіб; 

зниження інфляції; зменшення кредитів держави.  

5. Зміни у використанні, формування та управління фінансовими 

ресурсами, удосконалення структури активів підприємств. 

Таким чином фінансова політика – це цілеспрямована діяльність держави 

з використанням фінансової системи, спрямована завжди на пошук балансу, 

оптимального на цей час співвідношення кількох напрямів розвитку 

національної економіки та вибір найбільш ефективних методів і механізмів їх 

досягнення. [2]. 

Фінансова політика повинна створювати умови функціонування всієї 
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фінансової системи у суспільстві, яка заснована на правилах, нормах, законах, 

організаційних структурах, що загалом мають  формувати заходи ефективного 

впливу на економічне зростання, направляти розвиток суспільного життя у 

необхідному напрямі і завдяки цьому сприяти покращенню добробуту та життя 

громадян. Отже, впровадження ефективних заходів державної фінансової 

політики сприятиме стабілізації та економічному розвитку національної 

економіки. 
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У більшості з проведених досліджень притаманний традиційний підхід до 

проблем обліку випуску і реалізації готової продукції, які полягають у 

визначені фінансових результатів. Так, автори приділяють увагу побудові  

обліку на великих підприємствах. Водночас велике поширення бізнесу в 

Україні потребує більш глибокого підходу до розкриття організації обліку на 

таких підприємствах. При цьому особливу увагу слід приділити обліку 

реалізації готової продукції та визначенню фінансового результату від її 

реалізації відповідно до галузевого напряму діяльності підприємства. Деякі 
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положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних 

досягнень у міжнародній обліковій політиці. У зв’язку з цим постає завдання 

по-новому осмислити підходи до проблем реалізації, критично оцінити діючий 

облік процесу реалізації та порядок визначення фінансових результатів у 

підприємствах,  привести облікову інформацію у відповідність до вимог 

ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [1-3]. 

Собівартість продукції безпосередньо впливає на фінансовий результат 

до оподаткування (прибуток або збиток), який визначається у фінансовій 

звітності. Отже, собівартість впливає також і на об’єкт оподаткування податком 

на прибуток. Розглянемо, як відповідно до правил бухгалтерського обліку і 

вимог аудиту визначається собівартість та як відобразити в обліку реалізацію 

готової продукції [4]. 

 Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 

про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 “Запаси” та 16 “Витрати”, де 

зазначено, що готова продукція - це продукція, яка виготовлена за певними 

стандартами, з використанням необхідної сировини, має повністю завершену 

форму, яка пройшла всі норми контролю в середині підприємства, відповідає 

всім стандартам та нормам, яка пройшла перевірку в усіх відділах і відповідає 

всім стандартам. Повністю завершений продукт, який готовий до передачі на 

склад або до вибуття на сторону [4]. 

В економічному розумінні, оборотні засоби підприємства, до яких 

належить і готова продукція, призначені забезпечувати динамічну складову 

економічної діяльності підприємства. У процесі кругообігу вони проходять три 

стадії перетворень [5]: 

1) Заготовча стадія — "гроші — оборотні засоби" — охоплює період, 

необхідний для створення виробничих запасів. Оборотні засоби на цій стадії у 

вигляді грошей використовують для закупівлі сировини, матеріалів та інших 

предметів праці. 

2) Виробнича стадія — "оборотні засоби — готова продукція" — 
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починається з отримання предметів праці і завершується відправленням готової 

продукції на склад підприємства. Оборотні засоби на цій стадії мають вигляд 

предметів праці, незавершеної та готової продукції. 

3) Стадія реалізації — "готова продукція — гроші" — починається з 

надходження готової продукції на склад підприємства і завершується 

отриманням виручки від реалізації продукції. Оборотні засоби на цій стадії 

перебувають у вигляді готової продукції та грошей [5]. 

Таким чином, на нашу думку, система бухгалтерського обліку, повинна 

складатися з  елементів, які взаємодіють  між собою, залежать одне від одного і 

формують єдине ціле і втрачання одного з елементів, призводить до втрачання 

сутності всієї системи.  Такими елементами облікової системи виступають 

підсистеми: бухгалтерський фінансовий і управлінський облік, аудит 

(внутрішній контроль) та економічний аналіз, що разом створює підґрунтя до 

ефективного управління процесами виробництва і реалізації готової продукції і 

процесом визначення цінової політики підприємства.  
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На сьогодні найбільш розповсюдженими та суттєвими проблемами, які 

знаходять місце у фінансовій політиці підприємства і потребують  їх вирішення 

є питання пов’язаними з обліком, аудитом (внутрішнім контролем) і аналізом 

прибутку підприємства. 

Проблеми організації обліку, аудиту і аналізу прибутку розглядалися в 

працях відомих вчених-економістів. Зокрема, дослідження щодо формування і 

використання прибутку підприємства, на сучасному етапі є об’єктом уваги 

багатьох вчених. Їх досліджували в своїх роботах О. М. Бандурка, І. А. Бланк, 

Т.В. Давидюк, В. Л. Корінєв, Н.Ю. Мардус, П. І. Орлов, К. Я. Петрова, 

П. Н. Шуляк та інші. Проте низка проблем організації обліку, аудиту і аналізу 

за формуванням і використанням прибутку підприємства в ринкових умовах 

потребують подальших досліджень та наукових розробок, що й обумовлює 

актуальність теми дослідження. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних 

питань організації обліку, аудиту (організації внутрішнього контролю) і аналізу 

прибутку підприємства, а також у розробці шляхів удосконалення  прибутку 

підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Необхідність правильного трактування змісту поняття «прибуток» цілком 

закономірна тому, що він є чи не найважливішою економічною категорією, без 

вивчення якої неможливо визначити науковий підхід до вирішення 

концептуальних питань підвищення ефективності виробництва. На сьогодні 

ситуація не змінилася, бо й нині термін «прибуток» використовується в різних 
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значеннях. Прибуток - важлива категорія, яка навколо себе акумулює цілу 

низку різних підходів щодо його визначення. Це, своєю чергою, породжує 

дискусійність у трактуванні сутності прибутку. Розмір прибутку 

характеризується фінансовими результатами діяльності підприємства. 

Згідно НП(С)БО 1, прибуток – це сума, на яку доходи перевищують 

пов’язані з ними витрати. А збитки – перевищення суми витрат над сумою 

доходів, для отримання яких здійсненні ці витрати. 

У відповідності до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

фінансові результати (прибуток) – це збільшення економічних вигід у вигляді 

надходжень активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (крім зростання власного капіталу за рахунок внесків 

учасників (власників). 

Прибуток формується в процесі господарської діяльності підприємства, 

це знаходить висвітлення в бухгалтерському обліку та звітності. Він 

характеризує ефективність господарювання підприємства за всіма напрямками 

діяльності: виробничим, збутовим, постачальницьким, інвестиційним, 

фінансовим. Тому, термін «прибуток», напевно, витримав найзапеклішу 

полеміку [1-4]. На формування прибутку як фінансового показника роботи 

підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності 

суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення 

фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, 

послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від 

фінансових операцій, іншої діяльності. Концептуальні принципи обчислення 

бухгалтерського і податкового прибутку однакові тільки щодо методу 

обчислення прибутку. У той час як відносно критеріїв і часу визнання доходів і 

витрат, методів їх оцінки є істотні відмінності. 

Обліково-аналітична інформація, що отримана за результатами 

формування фінансової звітності є джерелом інформації для внутрішніх і 

зовнішніх користувачів [3]. 
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Головним джерелом збільшення прибутку є вдосконалення внутрішньої 

організації роботи підприємства, щодо процесу управління оптимізацією 

прибутковості підприємства.  
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Мета діяльності будь-якого підприємства – це отримання позитивного 

фінансового результату та пошук шляхів його збільшення. Результативність 

діяльності відображається у фінансово-економічних показниках, які найбільш 

точно характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають 

уявлення про економічний потенціал його розвитку. 

На сьогодні найбільш розповсюдженими та суттєвими проблемами, 

пов’язаними з обліком фінансових результатів, що потребують вирішення, а 

https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=10537298281528180250&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=10537298281528180250&btnI=1&hl=ru
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саме    проаналізувати стан забезпечення обліку, аудиту та аналізу з метою його 

вдосконалення; забезпечити постійне формування й обґрунтування рішень 

щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, реалізації 

запропонованих заходів, які сприятимуть підвищенню рівня управлінських 

рішень щодо отримання прибутку. Висуває завдання поступове проведення 

управлінського та удосконалення звіту про фінансові результати. Для 

отримання таких деталізованих облікових даних,  пропонуємо поступове 

впровадження в бухгалтерії елементів управлінського обліку, з врахуванням 

сучасних  підходів. 

Аналіз характеристик фінансового результату в економічній та обліковій 

літературі дозволяє сказати, що фінансовий результат – це категорія, що 

відображає результативність господарської діяльності у вигляді відповідного 

показника – прибутку або збитку. Проте, ми вважаємо не логічним і не 

коректним ототожнення прибутку і збитку з доходами та витратами 

підприємства для цілей облікового відображення даних об’єктів 

бухгалтерського обліку. З чого випливає недосконалість наведених визначень. 

Можна зробити висновок, що недосконалість наведених визначень 

спричинена різними факторами, найвагоміші з них - існування різних підходів 

до розуміння досліджуваного поняття (економічний, фінансовий, обліковий 

тощо), і те, що кожен з дослідників розглядає фінансові результати чи то в 

певній галузі економіки, чи прив’язуючи їх до конкретного завдання або 

об’єкта бухгалтерського обліку [1-5]. Фінансові результати – це кінцевий 

результат діяльності підприємства за звітний період, який виражається 

прибутком або збитком, відображається у фінансовій звітності (форма 2 «Звіт 

про фінансові результати») і визначається послідовно розрахунковим способом 

з урахуванням усіх видів доходів і витрат, отриманих у процесі здійснення 

господарських операцій.  

Порядок визнання доходу та витрат регламентується П(С)БО 15 «Дохід», 

та П(С)БО 16 «Витрати». Отже, в основу визначення фінансових результатів 
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покладений методологічний принцип нарахування та відповідності доходів та 

витрат. Незважаючи на різні трактування цього принципу, його суть зводиться 

до встановлення взаємозв'язку між доходами та витратами в конкретному 

звітному періоді при дотриманні базових умов. Хоча позитивний фінансовий 

результат (прибуток) і є основним критерієм ефективності діяльності 

підприємства, та абсолютна величина прибутку чи прибутку від реалізації 

продукції не дає змогу проаналізувати ефективність функціонування 

підприємства або ступінь привабливості виробництва конкретного виду 

продукції. З метою реалізації зазначених цілей в економіці застосовується 

показник рентабельності. 

Важливим також є забезпечення внутрішніх користувачів детальною 

інформацією про формування фінансових результатів за кожним типом 

продукції, це надає можливість аналізувати отримані фінансові результати і   

прогнозувати  отримання прибутку на майбутнє та впливати на прийняття 

економічних і стратегічних рішень, що є  актуальним для  підприємств які 

залежить від багатьох факторів. 

Список літератури: 

1. Мардус Н. Ю. Розуміння фінансових результатів у обліку і аудиті / Н. Ю. Мардус, 

А. Ю. Вакула // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2018" : тр. 14-ї 

Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2018 р. / ред.: Т. В. Давидюк, Є. М. Строков. – Харків 

: НТУ "ХПІ", 2018. – С. 41-44. 

2. Мардус Н. Ю. Сутність фінансових результатів підприємства і визначення їх 

місця у обліку, аудиті та аналізі / Н. Ю. Мардус, К. Ю. Корсунова // Інноваційно-

інвестиційне забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України : кол. 

монографія / ред. О. В. Манойленко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Розд. 1. – С. 29-37.  

3. Мардус Н. Ю. Питання інформаційного забезпечення обліку, аудиту і аналізу 

фінансових результатів / International Scientific Conference Formation of Modern Economic 

Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, Tbilisi: 

SSOTU, 2016, р. 228-231.  

4. Мардус Н. Ю. Особливості аудиту фінансової звітності підприємства / Н. Ю. 

Мардус, Д. Л. Селюков // Наука і освіта – запорука розвитку економіки : зб. матеріалів 3-го 

Міжвузівського молодіжного наук.-практ. форуму / ред. Є. М. Строков. – Харків : НТУ 

"ХПІ", 2016. – С. 21-23.  

5. Мардус Н.Ю. Теоретичні і методичні підходи до визначення прибутку 

підприємства в обліку та аудиті / Н.Ю. Мардус, А.О. Шкарлат // Глобальні та національні 

проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. - 
Вип. 14. 2016. С. 966-970. 

 

https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=10537298281528180250&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=10537298281528180250&btnI=1&hl=ru


96 

 

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Уманська Катерина Олександрівна, 

студентка 

Науковий керівник Воробйова Лариса Дмитрівна, 

к.т.н., доцент 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського  

 

          Фінансова політика – це сукупність фінансових заходів, які здійснює 

держава через фінансову систему. Іншими слова можна сказати, що це 

багатопланове та, певною мірою, інтегроване явище. Податки, дотації, 

застосування обмежень, штрафи - все це являється фінансовими інструментами, 

за допомогою яких держава регулює економічну діяльність суб’єктів 

господарювання для спрямування її у русло нагальних суспільних потреб.  

У зв’язку з цим дуже важливо, щоб фінансова політика сприяла 

залученню інвестицій в економіку, забезпечувала зниження рівня безробіття, 

сприяла формуванню позитивного іміджу [1]. Існує два основні напрями, за 

якими реалізується фінансова політика:  

- регламентування фінансових відносин у суспільстві – характеризує 

стратегію фінансової політики;  

- здійснення поточної фінансової діяльності – її тактику. 

          Регламентування фінансових відносин, яке може здійснюватися 

державою у законодавчій та адміністративній формах - є базовим елементом.  

Дослідження реалізації та формування фінансової політики в Україні 

свідчать про її багатоплановість. Фінансова політика підпорядковується 

поточним завданням, виконує функції перерозподілу та стабілізації, неповною 

мірою відповідає стратегічним орієнтирам соціально-економічного розвитку. 

Виходячи з цього можна сказати, що нинішня фінансова політика має 

переважно тактичний характер. Отже, основним завданням має стати 

активізація регуляторної функції фінансової політики, впровадження 

ефективних механізмів, формування стратегічного характеру цілеспрямованих 



97 

 

рішень для забезпечення у системі державного регулювання єдності із 

соціально-економічною стратегією [2]. 

Оцінюючи можливості фінансової політики України та стан реалізації, 

можна зауважити, що вона є доволі суперечливою, недостатньо 

результативною та неоднозначною. Все це може бути пов’язано як із 

суб’єктивними, так і об’єктивними чинниками впливу [1]. 

Задоволення потреб державного управління і соціальної сфери буде 

відбуватися лише за умови спрямованості фінансової політики на нарощування 

фінансових ресурсів та забезпечення умов для подальшого розвитку країни, 

завдяки чому в майбутньому країна буде процвітати. 

Підтверджено практикою, що фінансова політика, у цілому, як 

загальнодержавна економічна політика, залежить від залежить від 

сформованого правового поля та органів влади й управління у процесі 

реалізації функцій держави та забезпечення легітимності фінансових відносин. 

Тому можна сказати, що фінансова політика невипадково виступає результатом 

дії як суб’єктивного, так і об’єктивного чинників впливу на її розвиток, 

реалізацію та формування у системі ринкових відносин.  

Головними проблемами фінансової політики є забезпечення динаміки 

зростання, конкурентоспроможності економіки України, утвердження 

оновленої моделі фінансового розвитку. Однією з головних проблем реалізації 

фінансової політики є не забезпечення високої ефективності використання 

бюджетних коштів для досягнення найкращих показників соціально-

економічного розвитку. Так як держава є основним суб’єктом фінансової 

політики, вона повинна рішучіше застосовувати фінансові методи управління, 

контролю, планування, а також фінансові важелі нормативів, стимулів, санкцій 

для підвищення рівня життя населення та забезпечення фінансової стабільності 

[3]. 

Фінансова політика не лише структуризована, а й системна, тобто 

повинна бути пов’язана з усіма елементами загальної економічної політики і 
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раціонально взаємопов’язана по своїх структурних елементах. Саме цим 

зумовлена необхідність комплексного, системного підходу до побудови і 

реалізації фінансової політики. Запорукою успіху фінансової політики є 

розроблення реальних макропоказників на наступний бюджетний період та їх 

неухильне виконання.  

Отже, результативність фінансової політики України є незначною через 

невідповідність сучасним потребам суспільного розвитку. Держава як основний 

суб’єкт фінансової політики повинна рішучіше застосовувати фінансові методи 

планування, управління, контролю, а також фінансові важелі нормативів, 

санкцій, стимулів із метою забезпечення фінансової стабільності та підвищення 

рівня життя населення [1].  

Фінансову політику слід розглядати як вагомий інструмент забезпечення 

соціально-економічного розвитку України. Успішна реалізація фінансової 

політики сприятиме зміцненню стратегічних позицій України на міжнародній 

арені. Її дієвість, насамперед, залежить від швидких та якісних внутрішніх 

реформ та економічного розвитку. У цьому сенсі успішність її реалізації є не 

тільки завданням уряду, а й суспільства загалом [4]. 
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Впродовж 2014-2019рр. макроекономічна ситуація в Україні 

характеризується непередбачуваністю, високим ступенем ризику, кризовим 

станом державних фінансів. Хронічно дефіцитний бюджет поповнюється за 

рахунок позикових коштів, в першу чергу коштів МВФ. Але слід враховувати, 

що діяльність МВФ націлена не на вирішення проблем країн, що розвиваються, 

ця організація переслідує власні інтереси, які є похідними від інтересів країн-

донорів фонду. Тому кожного разу Україна отримує транші під певні вимоги, 

виконання яких тільки посилює залежність від зовнішніх позик та погіршує 

ситуацію в тій або іншій сфері національної економіки. 

На сьогодні Україна має критичне співвідношення між державним боргом 

та ВВП, що не тільки загрожує дефолтом, але й створює загрозу національній 

безпеці держави. Тому найближчим часом слід визначити першочергові 

завдання для виходу з кризового стану. Одним з варіантів для прискорення 

погашення державного боргу є використання золотого запасу.  

Не дивлячись на те, що країни світу відмовились від золотого стандарту 

ще в минулому сторіччі, сонячний метал залишається високоліквідним 

активом. Як населення, так і бізнес, і держави зберігають свої кошти в золоті, 

що дозволяє уникати інфляційного ризику. Запаси золотих злитків в 

національних банках багатьох країн формують резервний фонд, який, в разі 

гострої необхідності, використовують для купівлі іноземної валюти та як 

заставне майно при отриманні кредиту або купівлі товарів. 

З надбанням незалежності Україна не мала власного золотого запасу і 

почала створювати його в 2000 р. За світовими цінами поклади золота на 

терито-рії України оцінюються в більш ніж 90 млрд. дол. США. На початок 

2019р. Україна мала 24,3 тонни золота у державній скарбниці, за цим 

показником Україна посіла 53-є місце в світі. Питома вага золота в 

золотовалютних резервах складала 4,8% (59-е місце). Станом на 30.04.2019р. в 

складі офіційних міжнародних резервів України золото становило лише 1/20 

частину [2]. Для порівняння – США має 8133,46 тонн з часткою золота у 
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золотовалютних резервах 74,8%. В п’ятірку лідерів за запасами золота у 

державному резерві також входять Німеччина (3369,7 т та 70,1%), Італія 

(2451,84 т та 66,3%), Франція (2436 т та 60,2 %) та РФ (2113 т та 18,5%) [1]. 

Ще за часів СРСР геологічна розвідка, яка проводилась на території 

України, виявила поклади поліметалевих руд у Кіровоградській області, на 

Дніпропетровщині та у Закарпатті. Було виявлено 12 родовищ золота. Багаті 

запаси природних ресурсів містяться переважно в надрах Українського 

кристалічного щиту. Але у зв’язку з тим, що поклади Уралу та Сибіру були 

значно більшими, українські родовища промислово не розроблялись. 

Бум ділової активності в цій сфері відбувся на рубежі 80-х – 90-х, коли 

почали проводитися видобувні конкурси, розвідувальні роботи, складалися 

національні програми, планувалися бюджети, була створена фірма 

«Укрзолото». Розпочалася активна розробка Клинцівської ділянки 

(Кіровоградська обл.). В 1998р. була зведена фабрика по збагаченню на 

Мужіївському родовищі (Закар-паття). В 2011р. НБУ отримало повноваження 

для діяльності з нарощування золотих і валютних резервів країни.  

Однак у промисловому видобутку сонячного металу очікування на 

виправдалися. Виділені бюджетні кошти осідали в тіньо-вих схемах. Ряд 

національних підприємств розорилися і були ліквідовані. Право на розробку 

Мужіївського родовища поліметалевих руд було продано компанії 

«AvellanaGold» (США). 

За 2000-2019рр. формування золотого резерву України відбувається зі 

значними коливаннями на фоні позитивного тренду. Максимальною величина 

золотого запасу була у 2014р. – 42,6 тонн, мінімальною – в 2000р. – 13,4 тонни; 

варіація величини запасів відбувалась в межах 30%. В середньому лінійна 

швидкість накопичення золота у скарбниці складає більше 1,2 тонни на рік [1]. 

Ланцюгові темпи змінювання величини золотого запасу України відрізня-

ються більш різкими коливаннями та значною амплітудою, в порівнянні з 

першою десяткою країн, що мають найбільші золоті резерви [1, 3]. Це свідчить 
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про хаотичність та несистемність державної політики щодо формування 

держав-них резервів. Наочним прикладом неефективного управління золотим 

запасом був 2014 рік, коли НБУ продав 19 тонн золота, щоб придбати валюту 

США для погашення ажіотажного попиту на долари, курс яких стрибнув до 39 

грн. за 1 дол.США в грудні місяці. На якійсь час попит було задоволено, курс 

гривні під-вищився, ринок валюти стабілізований, але життєвий рівень 

населення стрімко погіршувався, тому що придбана валюта не запрацювала на 

користь національ-ної економіки, а осіла в кишенях українців та частково була 

виведена в офшори. 

Для виправлення ситуації з надмірним тиском зовнішніх запозичень укра-

їнська влада повинна найближчим часом розробити та приступити до реалізації 

проектів власного видобутку золотовмісної руди, її збагаченню та 

виготовленню банківського золота, яке доцільно спрямувати на покриття 

державного боргу.  

Висновки. Україна є найбільшою європейською країною з багатими запа-

сами природних ресурсів, в т.ч. і золотовмісної породи, проте в державному 

резерві країна має незначний запас золота, мала і його частка у складі золотова-

лютних резервів. Щоб зменшити величезний державний борг доцільно 

найскорі-ше почати промисловий видобуток та збагачення золотовмісної руди, 

але на це потрібні значні кошти. Віддати право видобутку у приватний сектор 

або залишити в державній власності – важливе питання, відповідь на яке слід 

дати вже найближчим часом. 
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Місія ломбардів в Україні, пов’язана з швидким наданням фінансової 

допомоги громадянам під заставу майна. Вона є надзвичайно важливою та 

благодійною у час фінансової скрути населення, тому що рівень бідності 

громадян в Україні надзвичайно високий. За даними держстату України 

«доходи нижче середнього рівня (тобто нижче 9249 грн в місяць) в 2018 році 

мали більше половини населення - 58,7%. Причому в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року ця цифра зросла на 0,2%. У тому числі 30,5% українців 

мають доходи нижче реального прожиткового мінімуму (в першому півріччі 

2018 року Кабмін визначив реальний прожитковий мінімум на рівні 3233,33 

грн). А 2,1% примудряються жити на доходи нижче законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму (менше 1700 грн на цей період)» [1]. 

    Ломбарди відносяться до фінансових установ, тому їх власний капітал  

становить не менше ніж 200 000 гривень на дату подання заяви про несення 

інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ. Причому 

його установчим документом є – засновницький договір. Ломбарди надають 

населенню фінансові послуги (фінансові кредити за рахунок власних коштів та    

за рахунок залучених коштів) та супутні послуги (оцінка заставленого майна 

відповідно до законодавства або умов договору; надання посередницьких 

послуг зі страхування предмета застави на підставі аґентського договору зі 

страховою компанією; реалізація заставленого майна відповідно до 

законодавства або умов) [2, С.97]. 

 Сучасний фінансовий стан ломбардів є задовільним (табл.1), але кількість 
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ломбардів в Україні знизилася у 2018 році у порівнянні до 2017 року на 56 

одиниць, дебіторська заборгованість зросла на 29,9 %, в основному за рахунок 

надання фінансових кредитів [3] . 

Аналіз основних показників діяльності ломбардів (табл.1) показує, що 

вона здійснюється нерівномірно. Так, сума наданих фінансових кредитів має 

незначні коливання – у 2017 році падіння на 329,0 млн.грн, а у 2018 році – 

збільшення на 53, млн..грн. Кількість наданих кредитів під заставу у 2018 році 

знизилося на 476,8 тис. шт. у порівнянні з 2017 роком, а сума погашених під 

заставу майна кредитів у 2018 році складає усього 10,8 %.  

Таблиця 1 

 Динаміка основних показників діяльності ломбардів [3]  

Показники Станом на 

31.12.2016 

р. 

Станом на 

31.12.2017 

р. 

Станом на 

31.12.2018 

р. 

Темпи приросту 

31.12.2017/ 

31.12.2016 

31.12.2018/ 

31.12.2017 

Абсолю 

тний  

% Абсолю 

тний  

% 

Сума наданих 

фінансових кредитів під 

заставу (млн. грн.) 

16 718,0   16 389,0 16 442,3 -329,0 -2,0 53,3  0,3 

Оціночна вартість 

майна, прийнятого в 

заставу, млн. грн 

31 221,5  

3  

44 484,1 19 926,8 13 262,6 42,5  -24 

557,3 

-55,2 

Кількість наданих фінансових 

кредитів під заставу, тис. шт 

11 943, 12 226,3 11 749,5 282,7 2,4 -476,8   -3,9 

Сума погашених фінансових 

кредитів (млн. грн.), у тому 

числі: 

16 414,7  16 395,9 16 139,7 -18,8 -0,1 -256,2 -1,6 

погашено за рахунок 

майна, наданого в 

заставу 

1 837,4  2 081,5 1 742,8 244,1 13,3 -338,7 -16,3 

Кількість договорів, 

погашених за рахунок 

майна, наданого в 

заставу, (тис. шт.) 

1 264,7   1 530,8 1 155,5 266,1 21,0 -375,3 -24, 

 

Таким чином, діяльність ломбардів в Україні є прибутковою та потребує 

збільшення за рахунок поширення системи франчайзингу (табл.2), з якої  

видно, що у більшості ломбардів, що були проаналізовані, франшиза відсутня. 

 Найбільшу суму по роялті  має ломбард «Комод» – 2645 грн на місяць, за 

внесками до рекламного фонду – ломбард «Cashbox» та «Гарант» – 500 грн на 



104 

 

місяць. Різняться й терміни договору, але загальним для них є те, що 

використовуючи франчайзинг, юридична особа має реальну можливість 

швидко та прибутково налагодити бізнес у сфері фінансових послуг. 

Таблиця 2 

Дослідження умов щодо використання франчайзингу на ринку ломбардів 

України [4-7] 

Торгівельна 

марка 

Франшиза Роялти Внесок до 

рекламного фонду 

Викуп 

предмету 
застави 

Термін дії 

договору 

Cashbox [4] відсутня Від 1000 до 

4000 грн/ 

міс  

500 грн/міс Тільки вироби 

з дорогоцінних 

металів 

необмежений 

Ломбард Гарант 

[5] 

10000 грн 2000 грн/міс 500 грн/міс Так, всі 

предмети 

застави 

викупаються 

5 років 

Ломбард 

«Столічний»[6] 

відсутня 2000 грн/ 

міс 

400 грн/міс Ні 5 років 

Ломбард 

«Парус» [7] 

відсутня 2300 грн/ 

міс 

300 грн/ міс Так. 3 роки 

Ломбард 

«Рантье» [7] 

відсутня 2000 грн/міс 100 грн/міс Ні 3 роки 

Ломбард 
«Діамантовий 

дім» [7] 

відсутня 2000 грн/міс 300 грн /міс Ні 5 років 

Ломбард 

«Комод» [7] 

відсутня 2645 грн/міс 100 грн Ні 10 років 
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Незважаючи на тенденцію до скорочення обсягів реалізації тютюнових 

виробів, рівень їх споживання населенням України залишається досить 

високим. За офіційною статистикою, Україна посідає 23 місце в світі за 

обсягами продажів тютюнових виробів – 1849 сигарет (легально продані 

сигарети в пачках і самокрутки) на особу віком понад 14 років на рік [2]. У 2018 

році обсяг тютюнового ринку в Україні склав 60,1 млрд. сигарет на рік. Окрім 

власного виробництва тютюнових виробів, Україна бере участь в 

зовнішньоторговельних операціях з тютюновими виробами. Зокрема, динаміку 

імпортних операцій наведено на рис. 1. Серед країн, що імпортують тютюнову 

продукцію до України, найбільша частка за 2018 р. та впродовж січня-вересня 

2019 р. припадає на Німеччину, Швейцарію, Польщу та інші [3]. 
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Рис. 1. Сумарний обсяг імпорту сигар, сигарил та сигарет, цигарок (позиція 

2402 УКТЗЕД) 
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Наразі, суттєвою загрозою для українського тютюнового ринку є 

особливо стрімкі темпи зростання обсягів нелегальної сигаретної продукції. 

Так, за період 2017-2018 рр. ринок нелегальних сигарет збільшився майже у 6 

разів [5]. Узагальнений щорічний об’єм ринку нелегальної торгівлі сигаретами 

в Україні складає 2,5 млрд. грн. втрат бюджету країни та 250 млн. євро тіньових 

коштів [1]. Незаконна торгівля тютюновими виробами впливає на ефективність 

державної митної та податкової політики, державної політики у сфері охорони 

здоров’я; створює умови для розвитку «тіньової» економіки, зростання 

корупції, сприяє криміналізації суспільства внаслідок розвитку незаконних 

мереж розповсюдження продукції; може бути джерелом фінансування 

організованої злочинності та терористичних організацій; становить загрозу для 

національної безпеки та гальмує економічний розвиток держави; має 

негативний вплив на імідж України на міжнародній арені [4]. Існування ринку 

незаконного обігу фальсифікованих і контрабандних тютюнових виробів є 

однією з найбільш істотних перешкод щодо забезпечення стійкого 

економічного розвитку, підвищення добробуту, рівня і якості життя населення 

та зміцнення національної безпеки України.  

Можна виділити дві групи основних способів вчинення контрабандних 

дій: фізичні (приховування; погрози співробітникам митниці; значні обсяги 

товарів, що перевозяться) та економічні (хабарництво; використання 

дипломатичного захисту; заниження митної вартості товару, що переміщується 

через митний кордон).  

Щодо фізичних способів, то, найчастіше тютюнові вироби переховують у 

конструктивних порожнинах транспортних засобів (у дверях, бамперах, під 

декоративною обшивкою даху автомобілів, в панелі приладів, в повітряних 

фільтрах, під сидінням), намагаються перевозити під виглядом печива, 

макаронів (в середині коробок харчових продуктів), в пакетах будівельного 

пінопласту, в коробках з під соку,а також в одязі, білизні й навіть 

«прикріплюванням» до тіла [2]. Як правило, на таких зразках відсутні марки 
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акцизного податку України та маркування українською мовою, що є 

порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів». Серед економічних способів досить часто застосовується 

заниження митної вартості товару, що переміщується через митний кордон з 

метою зниження ставки ввізного мита та акцизного податку із ввезених на 

митну територію України підакцизних товарів.  

Виявити факти недостовірного декларування товарів; забезпечити 

правильність нарахування й стягнення митних платежів; визначити належність 

до товарів, до яких застосовуються заборони й обмеження, установлені 

відповідно до законодавства держави про державне регулювання 

зовнішньоторговельної діяльності, дозволяє митна експертиза.  

Так, наприклад, відповідно до Митного тарифу України, тютюн і 

промислові замінники тютюну належать до групи 24 УКТ ЗЕД, зокрема, сигари, 

сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або 

його замінниками – до позиції 2402. Ставка ввізного мита залежить від виду 

виробів і коливається в межах від 10 % до 1,5 євро за 1000 шт. З метою 

заниження ставки ввізного мита імпортери тютюнових виробів можуть 

вдаватись до недостовірного декларування товарів.  

Наприклад, товар задекларований як «Сигари, сигари з вiдрiзаними 

кiнцями та сигарили, з вмістом тютюну» у товарній позиції 2402 УКТ ЗЕД 

(ставка мита 10%). За результатами досліджень встановлюється, що надані 

тютюнові вироби не відповідають поняттю «сигари» або «тонкі сигари» 

(сигарили) відповідно до УКТ ЗЕД, що передбачає їх класифікацію як сигарет з 

фільтром (ставка мита 1,5 євро за 1000 шт.). 

Таким чином, митними службами вирішується комплекс завдань з 

економічного та екологічного захисту країни, протидії контрабанді, 

забезпечення безпеки державних кордонів,забезпечення безпеки постачання 

товарів в рамках міжнародної торгівлі, захисту інтересів вітчизняних 
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споживачів. І саме митна експертиза виступає важливою складовою сучасної 

парадигми національної митної політики та відіграє провідну роль в рамках 

процедур митного контролю та митного оформлення товарів.  
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Ринок тютюнових виробів та їх виробництво в Україні належать до 

найбільших у Європі. В Україні широкий асортимент тютюнових виробів та 

високий рівень конкурентоспроможності їх виробників. Ринок тютюнових 

виробів специфічний, оскільки їх вживання шкідливе для здоров’я людини, 

проте повна його ліквідація призведе до значних втрат надходження до 

бюджету України та перейде в тіньовий ринок. Тютюнове виробництво 

щорічно забезпечує приблизно 3-4 % доходу до держаного бюджету. 
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В Україні вирощують близько 14 сортів тютюну на території 

Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, 

Закарпатської та Чернівецької областей. З них більша частина належить до 

напіворієнтальних сортів, які вимагають додаткової обробки і не підходять для 

виробництва сучасних тютюнових сумішей. Якщо говорити про виготовлення 

самого тютюну, то у 2014 р. воно становило 9811 т. У подальших звітах 

статистичної служби дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 

статистичної інформації [1]. 

Обсяги виробництва сигарет 

впродовж 2014-2018 рр. в Україні 

наведено рис. 1. За даними 

Держстату найбільший об’єм 

виробництва сигарет в Україні був в 

2008 р. За оцінками Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler (KPMG), частка 

«незаконних» сигарет з України в ЄС знизилась з 18 % в 2008 р. до 7 % в 2012 

р. Дослідження ринку незаконної торгівлі тютюновими виробами за даними 

Kantar TNS засвідчили, що рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами у 

2018 р. становив 4,4 %, внаслідок чого бюджет України недоотримав 2,607 

млрд. грн. Наразі рівень нелегальної продукції сягнув найвищої позначки за 

період з 2015 р. і станом на лютий 2019 р. підвищився до 5,6 %. Це трапилося 

передусім через збільшення кількості нелегально ввезеної продукції. Основні 

нелегальні марки сигарет – Marvel (44 %), Compliment (18 %) та інші. За даними 

KPMG суттєві прибутки тіньового тютюнового бізнесу позиціонують Україну 

як лідера серед країн-постачальників нелегальних сигарет до країн ЄС [1, 2]. 

Обсягу сигарет, виготовлених в 2008 р., було б достатньо для 

забезпечення потреб найбільшого ринку ЄС, німецького, а також і наших 

Рис. 1. Виробництво сигарет в Україні 
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сусідів – Румунії та Словаччини. З початком економічної та фінансової кризи 

2008 р. офіційне виробництво сигарет почало зменшуватись: до 103 млрд шт. в 

2010 р. та 94 млрд шт. в 2012 р. Виробництво сигарет в 2013 р. становило 86 

млрд. шт.  

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України в Україні 

постійними курцями є 35,9 % чоловіків і 7 % жінок, загалом щоденно курить 

7,2 млн. дорослих українців. Також за опитуванням будь-яку тютюнову 

продукцію споживає 28,7 % населення віком від 15 років, з них 28,5 % курять 

саме цигарки промислового виробництва [3]. 

Світовий тютюновий ринок постійно зазнає антитютюнових тисків з боку 

державних організацій та суспільства. На український ринок тютюнових 

виробів це впливає позитивно, тому що у зв`язку з цим тиском західні компанії 

змушені шукати нові ринки збуту. Завдяки цьому, інвестування тютюнової 

продукції України стало активнішим. 

Також на динаміку виробництва впливали «внутрішні фактори»: спад 

споживання та розповсюдження незаконних сигарет в Україні, пов’язане з 

різким підвищенням ставок акцизного податку. За дослідженнями компанії TNS 

на замовлення виробників, частка незаконних сигарет перевищила 5 % 

загального споживання сигарет в 2012 р. і сягнула 9 % у 2013 р.  

Обсяг реалізованих тютюнових виробів і обсяг продукції, реалізованої за 

межі України з 2016 р. За період січень-березень 2019 р. обсяг реалізації 

тютюнових виробів становив 4 123,7 млн. грн., експортовано продукції – на 

1 952,7 млн. грн. За чотири місяці 2019 р. перше місце з експорту посіла Японія, 

вартість становила 21 557 тис. $, питома вага – 27,53 %, на другому місці – 

Грузія, вартість становила 14 270 тис. $. [1]. 

Висновки. Тютюнові вироби є прибутковими та монопольними 

товарами. Споживання і виробництво сигарет в Україні почало зменшуватись, 

але надходження до держбюджету від оподаткування тютюнової продукції 

зросли. Це підтверджує висновки вчених щодо підвищення ставок акцизу на 
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тютюнові вироби, що призводить до зростання доходів бюджету та скорочення 

споживання тютюну.  
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Світова економічна система є динамічною системою, що 

характеризується високим рівнем нестабільності та невизначеності. Кожна 

національна економіка має свої особливості, але всі національні економічні 

системи є відкритими, тому нестабільність світової економічної системи 

впливає на розбалансування внутрішньодержавних економічних систем і додає 

їм додаткових збурень, що транслюються до мікрорівня, тобто рівня окремого 

суб’єкта господарської діяльності. Все це визначає постійну актуальність 

питань забезпечення здатності підприємств, галузей, національного 

господарства та світової економічної системи до утримання стану фінансової 

рівноваги в нестійкому зовнішньому середовищі. 

Ефективне управління фінансовою рівновагою суб’єктів господарювання 

https://rating.zone/ohliad-rynku-tiutiunu/
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є запорукою забезпечення їх життєздатності, економічної стійкості та 

стратегічного розвитку. 

Дослідження сутності поняття «фінансова рівновага» входить до спектру 

наукових інтересів багатьох українських та зарубіжних вчених, але одностайної 

думки щодо трактування даного терміну серед економістів немає, і наукова 

дискусія триває. Деякі науковці ототожнюють фінансову рівновагу із 

фінансовою стійкістю або фінансовою стабільністю, інші – навпаки 

наполягають на категоричній відмінності цих економічних категорій. 

Д.С. Ревенко під стійкістю розуміє здатність певної системи 

відновлювати свій рівноважний стан, якщо вона була виведена з нього [1]. 

М.Г. Орел стійкість систем визначає як їх здатність повертатися до 

рівноважного стану після його втрати через збурення з боку мінливого 

середовища, в яком безперервно відбуваються різні події, процеси та явища [2]. 

Не можна погодитися з авторами, які ототожнюють поняття стійкості і 

рівноваги, оскільки рівновага є характеристикою стану, а стійкість - якісною 

характеристикою системи, що характеризує здатність відновлювати 

рівноважний стан після його врати внаслідок зовнішніх збурень. 

А.М. Штангрет та Л.Є. Сухомлин зауважують, що тривала рівновага 

властива системам, які не мають зв’язку із зовнішнім середовищем, а от 

відкриті системи, до яких належать будь-які економічні системи, перебувають 

під постійним впливом оточуючого середовища, через що рівноважний стан 

для них – стан дуже нетривалий, досяжний лише у короткому часовому 

інтервалі між черговими збуреннями [3]. 

На думку М.Д. Білик фінансова рівновага також представляє собою 

відповідність обсягів формування та споживання власних фінансових ресурсів 

підприємства, оскільки приріст власних фінансових ресурсів забезпечує 

підвищення рівня фінансової стійкості та рівня ринкової вартості підприємства 

[4]. Але на нашу думку підхід до трактування сутності фінансової рівноваги 

лише з точки зору формування та споживання власних фінансових ресурсів не є 
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раціональним, оскільки підприємства широко використовують в своїй 

діяльності зовнішні фінансові ресурси, і фінансова рівновага визначається не 

стільки розміром частки власних фінансових коштів, скільки раціональністю 

структури капіталу підприємства відповідно до його фінансових потреб. 

На думку Т.П. Гудзь найвищим рівнем розвитку фінансової рівноваги є 

забезпечення збалансованості фінансового потенціалу підприємства з цілями та 

потребами його сталого розвитку, тобто формування такої фінансової 

рівноваги, яка забезпечить досягнення стратегічних цілей підприємства [5]. 

О. Семчук, підсумовуючи результати термінологічного дослідження 

категорії «фінансова рівновага» виокремлює кілька складових такої рівноваги 

[6], а саме:  

- оптимізацію співвідношення між часткою коштів, що капіталізуються, 

та часткою коштів, що споживаються; 

- узгодження між джерелами формування та напрямами використання 

власних фінансових ресурсів; 

- оптимізацію співвідношення між внутрішніми і зовнішніми джерелами 

формування фінансових ресурсів; 

- підтримання бажаного рівня платоспроможності та ліквідності 

підприємства; 

- оптимізацію руху грошових коштів у часі та просторі. 

Результати проведеного термінологічного дослідження сутності категорії 

«фінансова рівновага підприємства» дозволяють дійти висновку, що на 

сьогодні одностайної думки щодо сутності, критеріїв та підходів до визначення 

стану фінансової рівноваги в наукових колах не існує. Але на нашу думку до 

розуміння сутності фінансової рівноваги необхідно підходити з позицій 

комплексності, враховувати різні характеристики фінансового стану та 

результативності фінансово-господарської діяльності підприємства, рівень 

оптимальності співвідношення між капіталізацією та споживанням фінансових 

коштів, між їх власними джерелами та зовнішнім залученням, узгодження 
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термінів залучення та вкладення фінансових ресурсів тощо. Лише за умови 

використання комплексного підходу можна отримати об’єктивну оцінку стану 

фінансової рівноваги підприємства та виробити ефективні управлінські рішення 

щодо стабілізації за необхідності його фінансового стану або фіксації у 

певному рівноважному стані як в короткостроковій, так і в с стратегічній 

перспективі. 
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   Серед економічних та соціальних проблем нашого століття найбільшої 

уваги потребує проблема  зайнятості нашої молоді. Через те, що  одним із 

найвпливовіших  чинників розвитку соціально - економічного розвитку  країни 
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є  соціокультурне та професійне становлення саме цієї частини населення. Саме 

ця  складова загальної частини населення найчастіше стикається з проблемою 

працевлаштування. Особливо ця проблема актуалізується  у періоди, коли 

економіка та політика країни є нестабільною . 

Дані Державної служби статистики України  свідчать, що стан 

економічної активності серед осіб, які протягом певного періоду забезпечують 

пропозицією на даному ринку,  у віці 30 – 34 років становив 83,3 %, у віці 25 – 

29 років – 79,6 %. Одночасно серед осіб у віці 15 – 24 роки цей показник 

відзначився рівнем 33,7 %. Найнижче значення індикатора зазначеної групи 

можна пояснити тим, що саме в цей період життя максимальна активність 

проявляється на академічній ниві, а на ринку праці  вони здійснюють “гру” на 

інших умовах.  

.  

Графік стану економічної активності молоді у віці 15-34 роки 

Обробка інформаційних порталів, доступ до яких забезпечила, 

Міжнародна організація праці (МОП) свідчить, що саме проблема зайнятості та 

працевлаштування молоді набула глобальних масштабів. 

 Продовжуючи наше дослідження  констатуємо той факт, що  2018 рік 

відзначається трансформацією  негативних напрямків  ринку праці саме в 

молодіжному секторі. Кількість осіб у віці до 35 років, які мали статус 

безробітного, у січні  2017 р. склала 173,6 тис. осіб, у січні 2018 р. – 146,5 тис. 

осіб. З початку травня 2018 р. по кінець квітня 2019 р. досліджується 

скорочення чисельності молодих людей, які мали статус безробітних – на 14,4 

тис. осіб або 13 %. За сприянням Державної служби зайнятості тільки  з 

початку січня до кінця квітня 2019 р.  офіційно працевлаштувались 100,8 тис. 



116 

 

молодих людей, а 57 % з них  були прийняті на роботу  до набуття статусу 

безробітного. Але станом на 1 травня 2019 р. кількість безробітної  молоді все 

ще складала 94,2 тис. осіб [2].  В цей час допомогу по безробіттю отримали 

майже 71,3 тис. осіб , що на 8,6 тис. осіб (11 %), менше, ніж на відповідну дату 

минулого року. 

Безробіття молоді  Україні відзначається певними особливостями. Так, 

найвищим рівнем безробіття відзначається категорія  молодих чоловіків та 

людей, які проживають у сільській місцевості (табл.1). 

                                                                                                        Таблиця 1 

Рівень безробіття молоді (за методологією МОП) за статтю, типом 

місцевості та віковими групами у 2018 р., % 

Демографічні 

групи 

15-24 р. 25-29 р. 30-34 р. 

          Жінки 19,3 6,4 7,6 

         Чоловіки 16,9 12,2 9,9 

Міські поселення 19 10,2 8,5 

Сільська місцевість 16,5 8,9 9,9 

            Всього 17,9 9,8 8,9 

  

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

Разом з вище зазначеним, дослідження свідчить, що серед перешкод, які 

найчастіше виникають у молодих людей, під час пошуку роботи, перше місце 

займає мінімальний обсяг пропозицій з належною заробітною платою. Так 

опитування молоді у 2017 р.,  з’ясувало, що розмір середнього доходу  у 42 % 

опитаних не перевищував 3 тис. грн. , в той час як мінімальна заробітна плата в 

цей період становила 3200 грн., інші 32 % мали заробіток у обсязі 3000 – 5000 

грн і тільки 12 % – понад 5 тис. грн. [3]. 

 

Діаграма 1. Середній дохід молоді у 2017 р. 
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Отже, проблема безробіття  молодих людей є однією з основних на 

теперішній стадії розвитку національної економіки.  Результати дослідження 

свідчать, що  постійні коливання не сприяють подальшій стабілізації та 

вирішенню проблеми. Тобто для забезпечення  соціально-економічної 

стабільності необхідна програма скоординованих  і цілеспрямованих дій, 

спрямованих на забезпечення відповідного рівня зайнятості саме цього 

прошарку населення. 
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У загальному розумінні фінансовий аналіз являє собою комплексне 

вивчення діяльності підприємства з метою отримання об’єктивної та 

достовірної оцінки її результатів, забезпечення підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів, виявлення та мобілізації внутрішніх 

резервів. 

Сьогодні існує значна кількість методів та методик фінансового аналізу, 

які дають можливість глибоко та всебічно вивчати фінансові аспекти діяльності 
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підприємства, однак існує проблема їх неефективного використання. Алгоритм 

проведення фінансового аналізу не має жорсткої регламентації та може 

видозмінюватися залежно від поставлених цілей, якості методичного, 

технічного й інформаційного забезпечення. Зважаючи на це, доцільним є 

впровадження двомодульної структури організації аналітичної роботи. Вона 

складається із наступних елементів:  

1) експрес-діагностика фінансового стану;  

2) поглиблений аналіз фінансового стану. 

Експрес-діагностика фінансового стану дає наочну та просту оцінку 

фінансового благополуччя і тенденцій розвитку суб’єкта господарювання [1]. 

Експрес-діагностика включає в себе три такі етапи: підготовчий етап, 

попередній огляд фінансової звітності, економічний аналіз звітності 

підприємства. 

Метою першого етапу є прийняття рішення щодо доцільності аналізу 

фінансової звітності та перевірка її готовності до аналізу. Цей етап передбачає 

проведення візуальної рахункової перевірки звітності за формальними 

ознаками: наявність усієї необхідної документації з реквізитами та підписами; 

верифікація усіх звітних форм; перевірка валюти балансу з усіма проміжними 

підсумками. 

Другий етап експрес-діагностики фінансового стану полягає у 

ознайомленні з пояснювальною запискою до балансу. Його метою є отримання 

адекватної та релевантної інформації щодо умов роботи у звітному періоді, 

визначення тенденцій динаміки основних індикаторів ефективності діяльності, 

а також формування висновків щодо змін у майновому і фінансовому стані 

суб’єкта господарювання. 

Третій етап являється ключовим в експрес-діагностиці. У результаті його 

проведення аналітики отримують узагальнену оцінку результатів операційної 

діяльності і фінансового стану підприємства. Кінцевим результатом експрес-

діагностики є визначення доцільності або необхідності проведення 



119 

 

поглибленого та багатоаспектного аналізу фінансового стану та фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

Поглиблений аналіз фінансового стану націлений на формування більш 

детальної характеристики майнового та фінансового стану підприємства, 

оцінювання результатів його господарської діяльності у поточному періоді та 

пошук можливостей розвитку у довгостроковій перспективі [2]. Він передбачає 

розширення та конкретизацію основних етапів експрес-діагностики згідно із 

поставленими цілями. 

У сучасних ринкових умовах підприємство функціонує і розвивається 

переважно за рахунок самофінансування, що актуалізує необхідність 

забезпечення раціонального використання власних фінансових ресурсів, 

яскравим індикатором якого є рівень фінансової стійкості підприємства. 

Аналіз фінансової стійкості як невід’ємна складова фінансового аналізу 

підприємства в цілому передбачає оцінювання величини та структури активів і 

пасивів. Це дає відповідь на питання, яким є рівень незалежності організації з 

позиції фінансування, яким є напрям його зміни і наскільки стан активів та 

пасивів відповідає меті та завданням її економічної діяльності. 

Важливою складовою фінансового аналізу є оцінювання ефективності  

використання капіталу, яка полягає у максимізації віддачі кожної гривні 

вкладеного капіталу. Ефективність капіталу є комплексним поняттям, оскільки 

вона визначається на основі оцінювання різних груп активів суб’єкта 

господарювання, зокрема: нематеріальних активів, основних фондів та 

оборотних коштів. Ці складові варто аналізувати окремо та у взаємозв’язку з 

метою отримання цілісного уявлення про специфіку функціонування 

підприємства. Ефективність використання капіталу доцільно вимірювати його 

рентабельністю.  

Отже, сьогодні фінансовий аналіз діяльності організації представлений 

значною кількістю різноманітних методів та методик. Проте ефективність їх 

використання значною мірою залежить від логіки здійснення аналітичної 
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роботи на підприємстві, чіткого визначення змістового наповнення та кінцевих 

цілей кожного етапу фінансового аналізу. Раціональне використання експрес-

діагностики та детального аналізу фінансової діяльності, вільний вибір 

аналізованих показників залежно від кінцевої мети проведення аналітичної 

роботи у нинішніх умовах є запорукою прийняття якісних та логічно 

обґрунтованих управлінських рішень, а, отже, і ефективного функціонування 

підприємства у перспективі. 
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4. МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
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Брік Світлана Володимирівна,  
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Ганиш Олексій Валерійович, 
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«Харківський політехнічний інститут» 

 

Для розробки на підприємстві системи рангів пропонується вибрати такі 

фактори оцінювання, як кваліфікація, відповідальність,  ефективність; кожен з 

яких розподілений на п’ять рівнів реалізації від найнижчого до найвищого.  

Рівні кваліфікації: середня, не завершена вища освіта, спеціальні знання 

не потрібні; вища освіта; вища спеціальна освіта; вища спеціальна освіта; 

поглиблене навчання (курси, семінари тощо); вища спеціальна освіта; знання й 

досвід роботи в області управління. 

Рівні відповідальності: немає відповідальності; єдино разові завдання; 

відносний рівень відповідальності, вузький сегмент параметрів для контролю; 

відповідальність за діяльність підлеглих, делегування повноважень; діяльність 

безпосередньо пов'язана з діяльністю підприємства, прибутком, підтримання 

ділового іміджу підприємства. 

Рівні ефективності: новий працівник/співробітник без досвіду роботи, 

якого ще потрібно навчити; низько кваліфікований працівник/співробітник; 

висококваліфікований працівник/співробітник; працівник важливої професії; 

співробітник, що володіє важливими для підприємства знаннями й навичками; 

працівник гостродефіцитної професії; співробітник, що володіє особливо 

важливими для підприємства знаннями й навичками. 

Профіль посади оцінюється за такими критеріями, як оцінка відповідності 
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досвіду кандидата функціональним обов’язкам і зонам відповідальності;  оцінка 

особистих та професійних компетенцій. 

Профіль посад – це стандарт роботи підприємства, відповідно до якого 

визначають цілі посади, критерії досягнення результату, основні функції, 

повноваження, взаємодії з іншими співробітниками і підрозділами, рівень 

компетентності, систему оплати за досягнення поставлених цілей. 

Даний підхід дає можливість керівникам підприємства розмежувати цілі 

підприємства по напрямку до кожної посади у своїй зоні відповідальності. 

Структура профілю посади: 

1 мета посади; 

2 цільові показники (результати, з яких складається мета і критерії 

оцінки результату); 

3 функції (які є обов'язковими для виконання на даній посаді); 

4 повноваження; 

5 внутрішні взаємодії; 

6 компетенції, необхідні для роботи; 

7 система оплати праці; 

8 підпорядкованість. 

Основні переваги використання даного підходу щодо розробки 

функціональних обов’язків співробітників підприємства – вони закладаються в 

основу створення оголошення про вакансії й об'єднання (узгодження) критеріїв 

відбору між керівником і відділом кадрів; видаються і обговорюються з усіма 

новими співробітниками при прийомі на роботу (або переміщенні) разом з 

планом введення в посаду (без системи оплати на початковому етапі);  

використовуються на атестації, як основа для єдиного розумінні планки 

відповідності співробітника. 

Підведення підсумків на підставі профілю посади: 

1 Оцінка результатів, співвідношення з цілями, об'єднання з 

керівником підрозділу. 
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2 Отримання від співробітника переліку дій, що дозволяють досягти 

результатів і термінів для досягнення (якщо цілі не виконані на 100%). 

3. Отримання запиту на області, в яких необхідна допомога/підтримка. 

4. Оцінка рівня співробітника на підставі результатів і компетенцій. 

Визначення позитивних змін. 

5. Визначення та забезпечення прийняття зон розвитку на наступний рік. 

Складання плану розвитку. 

Для обліку оплати праці на базі ранжування встановлюється базова 

винагорода як основа нарахованої заробітної плати за місяць. 

За системою ранжування в обліку встановлюється преміальна винагорода 

що залежить від рівня випуску підприємством товарної продукції поточного 

місяця і дотримання термінів її здачі, відповідає частці участі в її виконанні, як 

самого працівника, так і колективу (підприємства, департаменту, цеху, 

дільниці, бригади). 

Сума преміальної частини заробітної плати нараховується на базову 

винагороду за фактично відпрацьований час у звітному періоді за конкретними 

результатами праці працівника, що працює на тій чи іншій посаді (професії) 

відповідно з установленою політикою преміювання в залежності від категорії 

персоналу та обліковується на додатковому субрахунку рахунку 66, що 

відкривається підприємством для цієї мети. 
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Дослідження та систематизація наукових джерел з проблеми 

маркетингового забезпечення діяльності промислових підприємств свідчать про 

різноманітність та неоднозначність трактування економічної категорії 

«маркетингові комунікації». Так, зустрічаються підходи, що ототожнюють 

поняття «комунікації» та «просування». Також зазначений зміст пов’язують із 

змістовною конструкцією «формування попиту і стимулювання збуту» [1, 2, 3, 

4].  

Трактування маркетингових комунікацій не лише у якості засобів 

просування товарів зустрічається у роботах Е.Н. Голубкової [1]. 

Радченко І.А. трактує наступним чином даний термін: «Маркетингові 

комунікації (від англ. marketing (market – ринок і від латин. Сommunication 

communicare – спілкуватися) – сукупність технологій промоушна товарів або 

послуг, до яких прийнято відносити рекламу, директ-маркетинг, сейлз-

промоушн, PR» [2]. 

Сприйняття маркетингових комунікацій як керованого процесу обміну 

інформаційними потоками між контрагентами відмічається у роботах 

А.П. Єгоршіна [3], що, на нашу думку, невиправдано звужує їх функціональне 

наповнення. 

Зростання ролі маркетингових комунікацій пов’язане, передусім, із 
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зростанням конкуренції на ринках [5], а також вдосконаленням інформаційно-

комунікаційних технологій, глибокою трансформації бізнесу на основі 

діджіталізації. Позиціонування на найвищих сходинках затребуваності 

продукції, вихід на нові ринки збуту – все це вимагає від підприємств 

детального дослідження уподобань споживачів, ступеня задоволеності попиту 

та дій конкурентів. 

Маркетингові комунікації як система мають в основі вирішення 

сукупності проблем на всіх етапах просування продукції –  починаючи з фази 

формування попиту на продукцію, продовжуючи на стадіях її продажу та 

споживання, при цьому сприяння створенню позитивного іміджу 

товаровиробника розглядається як пріоритетне завдання (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Основи цілепокладання при формуванні комплексу маркетингових 

комунікацій (сформовано на основі [1, 2, 3, 4]) 

 

Тобто, слід розглядати маркетингові комунікації як процес 

інформаційного впливу на клієнтів із зворотнім зв’язком, що характеризує 

взаємний обмін інформацією між споживачами, торговельними посередниками 

––мотивація споживача; 

––формування прихильності до товару, 

фірмової марки (лояльність) за допомогою 

певних аргументів; 

––інформування про існування товару або 

марки, про їх властивості, ціну, місця продажу і 
так далі; 

––формування  

сприятливого 

 образу 

підприємства; 

 

 

 
––пропаганду репутації і 
 традицій підприємства; 

––покликання у покупця бажання зробити 

вибір на користь товару або марки, впливаючи 

на уяву (емоційна реклама); 

––підтримка повторних покупок; 

––формування купівельних звичок; 

––стимулювання покупців; 

––формування потреб; 

––стимулювання акту купівлі; 

––формування переконання в 

необхідності товару, 

 

 

 

 

 

 
––переваги до марки; 

––нагадування покупцям про вже 
отримані та очікувані вигоди;  

––нагадування про підприємство і 

товари; 

––утримання покупців у статусі постійних 

Формування 

попиту 

Стимулювання 
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Покращення 

іміджу 
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та виробниками продукції. Алгоритм формування маркетингової комунікації 

може бути представлений наступною послідовністю: 

1) направлення інформації про товар або підприємство від виробника до 

споживача; 

2) обробка споживачем отриманої інформації; 

3) зворотній зв'язок у формі відповідної реакції споживачів (відвідування 

місця збуту, встановлення контакту для отримання додаткової інформації). 

Лук’янець Т.І. [4] виділяє вісім складових маркетингових комунікацій: 

прямий маркетинг, рекламування товарів, паблік рилейшнз, упаковка, 

персональний продаж, стимулювання продажу, реклама на місці продажу, 

виставки. 

Слід зазначити, що важливим аспектом при плануванні маркетингових 

комунікацій є розуміння підприємством типу клієнта та моделі ринку з відомих, 

з якою підприємство зіштовхнеться: B2B (business-to-business, або бізнес-для 

бізнесу), B2C (business-to-consumer, або бізнес для споживача), B2A (business-

to-administration або бізнес між приватними підприємствами і державою), C2C 

(consumer-to-consumer або споживач-споживач), C2A (consumer-to-

administration або споживач-адміністрація), B2E (business-to-employee або 

бізнес-співробітник). 

Таким чином, до основних компонент інструментарію комплексу 

маркетингових комунікацій слід віднести складові індивідуалізованого 

просування продукції (у тому числі прямий маркетинг) та його стимулювання, 

а також засоби інформаційного впливу на споживачів: реклама та паблік 

рілейшниз.  
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В умовах адаптації бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних 

стандартів він має бути орієнтований на забезпечення оперативною 

інформацією всіх суб’єктів управління а також підготовку інформативної 

бухгалтерської звітності для інвесторів та кредиторів.  

Одним із найважливіших факторів, які впливають на результати 

діяльності кожного підприємства, є наявність основних засобів, без яких 

неможливо уявити виробництво продукції (товарів, послуг). Від правильності 

документального оформлення надходження основних засобів залежить весь 

подальший процес обліку та використання основних засобів на підприємстві. 

Прийнятий у квітні 2000 року П(С)БО 7 «Основні засоби» суттєво змінив 

існуючий до того часу порядок обліку основних засобів, але, не зважаючи на те, 

що він застосовується вже понад чотирнадцять  років, за цей час типові форми 

первинного обліку операцій з основними засобами не зазнали жодних змін. 

Аналіз форм первинних документів з обліку основних засобів на 

підприємствах свідчить, що типові форми ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку 

основних засобів» та ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього 
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переміщення) основних засобів», затверджених наказом Мінстату України № 

352 від 29.12.95 р., на нашу думку не відповідають вимогам сучасного обліку. 

Вважаємо за доцільне ввести до форм ОЗ-1 та ОЗ-6 додаткову інформацію: 

термін корисного використання об'єкту; ліквідаційну вартість; справедливу 

вартість; вартість, що амортизується; метод амортизації, у разі зміни якого 

вносити помітки про це, а також суми дооцінки та уцінки об'єкту. Доповнення 

зазначених типових форм первинних документів переліченими реквізитами 

значно підвищить їх інформативність. 

При створенні підсистеми внутрішньогосподарського контролю доцільно 

передбачити взаємодію одного суб’єкта з іншими в єдиній системі управління 

підприємством. На основі вивчення організаційної структури виробничих 

підприємств встановлено функціональний зв’язок суб’єктів та об’єктів 

внутрішньогосподарського контролю, що наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Функціональний зв’язок суб’єктів і об’єктів внутрішньогосподарського 

контролю необоротних матеріальних активів на підприємствах 

Суб’єкти внутрішнього 

контролю 

Функціональний взаємозв’язок активів з об’єктами 

внутрішньогосподарського контролю 

Керівники структурних 

підрозділів 

Дотримання технологічного процесу виробництва, 

зниження втрат від браку 

Планово-економічний відділ Розподіл коштів, правильність складання калькуляцій 

Бухгалтерія Реальність, законність і доцільність операцій за  

відображенням вартості основних засобів; формування 

інформації з питань бухгалтерського обліку; правильність 

складання калькуляцій, проведення інвентаризації 

Відділ внутрішнього 

контролю, ревізійна комісія 

Достовірність відображення сум у регістрах 

бухгалтерського обліку, вчасність документування 

 

Подана таблиця може слугувати  підґрунтям для формування концепції 

комплексного механізму внутрішньогосподарського контролю. Використання 

пропонованого підходу дозволить підвищити якість й ефективність 

внутрішньогосподарського контролю та знизити інформаційний ризик 

користувачів при прийнятті управлінських рішень. 
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Индустрия туризма сформировалась и получила признание в мире как 

крупнейшая сфера деятельности по оказанию услуг. Это стало возможным в 

результате более широкого открытия границ между государствами, появления у 

населения дополнительных средств, развития инфраструктуры транспорта. 

Услуги по перевозке, проживанию, питанию, организации досуга, 

воспринимавшиеся ранее как самостоятельные виды услуг, ныне стали 
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составными элементами единого комплекса туризма. Туризм входит в число 

наиболее перспективных отраслей национальной экономики, на долю которой 

приходится около 10% мирового валового национального продукта, 

инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. 

Туристический бизнес представляет собой достаточно широкий спектр 

деятельности. Соответственно, продукция этой индустрии пользуется спросом 

не только на национальном, но, в первую очередь, и на международном рынке. 

В этой связи возникает важная задача разработки стратегии и программы 

внешнеторгового маркетинга и обоснование его особенностей применительно к 

туристическому продукту [1, 5, 7, 11]. 

К особенностям внешнеторгового маркетинга можно отнести: учет 

характера экономического, правового, политического и культурного среды 

каждого национального рынка; применения дополнительных усилий в 

изучении зарубежных рынков; направления научно-технической и 

производственно-сбытовой деятельности на потребности конкретных внешних 

рынков; адаптации маркетинговых средств в зарубежные рынки; адаптации к 

иностранному потребителю и тому подобное. 

Разработка рыночной стратегии предприятия включает в себя: 

всесторонний анализ внешнеэкономической деятельности предприятия; анализ 

рынка будущего; анализ возможностей предприятия; анализ бюджетно-

налоговой политики; анализ тенденций в мировой экономике; прогноз и 

разработка долгосрочной внешнеторговой маркетинговой политики 

предприятия [1-11]. 

Нами определены причины выхода туристических предприятий на 

внешние рынки: 

- привлечение новых клиентов. В случае насыщения внутреннего рынка, 

туроператорам необходимо найти новые рынки сбыта для повышения своих 

доходов, прибыли и обеспечения роста предприятия; 

- сокращение расходов и повышение конкурентоспособности 
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туристических услуг за счет экспорта своих услуг на зарубежные рынки; 

- преимущества за счет ключевой компетенции; 

- снижение риска за счет диверсификации;  

- удовлетворение требований акционеров о расширении деятельности 

туристического предприятия на глобальном уровне. 

В этих обстоятельствах еще больше возрастает роль внешнеторгового 

маркетинга как философии бизнеса, необходимость соблюдения принципов и 

использования его методов в деятельности международной туристической 

фирмы [2, 10, 11]. А залогом ее победы в конкурентной борьбе является 

создание конкурентоспособных туристических услуг, которые лучше, чем 

услуги конкурентов, удовлетворяют потребности зарубежных клиентов. 

Наличие своеобразных рыночных отношений во внешнеэкономической 

деятельности, насыщенность международного рынка туризма разнообразными 

туристскими услугами, острая конкурентная борьба  украинских и зарубежных 

туристских фирм за предпочтения потребителей, возможность 

предпринимателей самостоятельно подходить к определению целей, стратегий, 

управленческих структур определили необходимость использования 

маркетинга-менеджмента в сфере туризма. Следовательно, важным аспектом 

маркетинга-менеджмента международного туризма является формирование и 

управление комплексом мероприятий, направленных на наиболее полное 

удовлетворение запросов потребителей посредством разработки 

соответствующего туристского продукта, а также связанных с его 

продвижением на рынок и доведением до конечного потребителя. 
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Забезпечення належного рівня продажу продукції, утримання або й 

збільшення частки ринку, заохочення потенційних споживачів до купівлі 

продукції підприємства є можливим в результаті здійснення постійного 

системного контролю зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як інструмента 

виявлення необхідних змін та пошуку засобів їх належного коригування.  

На великих промислових підприємствах, які здійснюють активну збутову 

діяльність, з метою забезпечення системного контролю у сфері ЗЕД доцільним є 

використання методики реалізації концепції надійності систем ЗЕД через аналіз 

лінійного критерію надійності із застосуванням експертних оцінок. 

Критерій надійності відбору посередників у систему організації та 

підготовки зовнішньоекономічних контрактів розраховується на основі 

параметрів довіри до конкретного підприємства з ваговими коефіцієнтами [1]. 

Критерій довіри можна побудувати на основі різних принципів та методів, 

наприклад, принципів гарантованого результату і врахування додаткових 

факторів, методів головного критерію, ідеальної і оптимальної точок, що 

істотно розширює поле застосування запропонованої методики та дає 

можливість отримати максимально точне значення критерію. 

Лінійна згортка параметрів довіри визначена на базі критерію надійності 

відбору посередників є достатньо обґрунтованим і логічно виправданим 

засобом розв’язання проблеми виявлення із замкнутої множини підприємств-

претендентів надійних партнерів підприємства в справі реалізації його товару 

на зовнішніх ринках.  

Для визначення числових значень критерію довіри можна використати 

будь-який із чотирьох наведених нижче основних підходів або застосувати їх 

комплексно чи комбіновано: 
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1) на основі детермінованих розрахункових значень оцінок параметрів 

довіри та їх вагових коефіцієнтів за умови приведення оціночних показників до 

спільної одиниці або безрозмірної форми;  

2) на основі вірогідної інформації, коли повинні бути відомі функції 

розподілу або інші стохастичні характеристики випадкових величин, що 

входять у критерій, і може бути використаний математичний апарат теорії 

ймовірностей; 

3) на основі введення гіпотез про можливу поведінку підприємства в 

умовах невизначеності, коли відсутня достовірна інформація про ймовірність 

реалізації оцінок параметрів і коефіцієнтів в критерії або неможливе її 

використання з певних причин; 

4) на основі експертних оцінок.  

Можна вказати й інші методи успішної ідентифікації величин, що входять 

у критерій довіри, зокрема, велику групу методів розв’язання задач 

багатокритеріальної оптимізації, ігровий підхід тощо.  

Проте будь-який з цих шляхів визначення величин у своїй реалізації 

супроводжується низкою умов. Для різних методів ці умови різні. Наприклад, 

розв’язання задачі ідентифікації розрахунковим шляхом можливо, як правило, 

тоді, коли критерії довіри зводяться до певних економічних показників, що 

допускають числову інтерпретацію.  

У реальних умовах це не завжди можливо й доцільно. Тому для більшості 

випадків слід визнати достатньо перспективною і зручною саме експертну 

оцінку як параметрів довіри, так і їх вагових коефіцієнтів в критерії [2].  

Цей шлях має значні переваги, оскільки дозволяє враховувати (і 

оцінювати) різні неформалізовані чинники, які притаманні специфіці торгових 

підприємств-партнерів підприємства в умовах невизначених вихідних даних і 

неможливості отримання кількісних оцінок іншим підходом [3].  

Даний підхід дає суб’єктивні результати, їх вірогідність багато в чому 

залежить від правильності вибору експертів, процентного співвідношення 
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фахівців різних профілів у групі, їх компетентності у відповідних галузях.  

Таким чином, на практиці найбільш зручною формою встановлення 

оцінок як параметрів довіри, так і їх вагових коефіцієнтів у цьому критерії 

можна вважати саме експертний підхід. При цьому ігнорування відмінностей в 

рівнях компетентності експертів може привести до того, що прийняте їх групою 

рішення не буде відповідати поглядам найкомпетентніших з них (у питанні, що 

розглядається), бо вони опинились у меншості. Тому таким важливим є напрям 

удосконалення методів формування групових рішень на основі індивідуальних 

– з урахуванням компетентності кожного експерта саме в тому питанні, що 

розглядається.  
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В современных условиях инновационность является характерным 

признаком развития общества. В туристический бизнес этот аспект вносит 

особую значимость. Сфера туристического бизнеса имеет объективные 

предпосылки для своего развития, которые сложились на основе исторических, 

географических, культурных и экономических факторов. Созданный 

туристический продукт нельзя оставлять неизменным, его нужно постоянно 

модернизировать. Растущие потребности граждан, которые, в свою очередь, 

становятся все более требовательными, обязывают к использованию 

современных достижений науки и техники, внедрению новых технологий 

питания и обслуживания. Для эффективного ведения туристского бизнеса 

необходимо раскрыть сущность понятия «инноваций в туризме» и определить 

основные направления инновационной деятельности в этой сфере. Определение 

особенностей развития туристических предприятий в историческом свете 

направлено на выявление интеллектуально-инновационных возможностей и 

сложностей дальнейшего их развития на долгосрочной основе. В этой связи 

представляется достаточно важным и актуальным формирование и развитие 

инновационной базы как основы стабильного функционирования 

туристического предприятия, обеспечение его эффективной 

предпринимательской деятельности.  

 Результаты наших исследований позволили выявить специфику 

отношений интеллектуальной собственности в сфере туристического бизнеса. 

Собственность, как экономическая категория, отражает отношения присвоения 

(отчуждения) и выступает как система отношений владения, использования и 

распоряжения. Нанимая работника, туристическое предприятие присваивает 

его интеллектуальный капитал вместе с рабочей силой, т.е. у предприятия 

возникает монополия собственности как объекта хозяйствования. Личность – 

носитель интеллектуального капитала – не имеет фактического статуса его 

собственника, так как такой вид собственности не закреплен юридически. 

Монополия частной собственности на интеллектуальный капитал может 
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возникнуть при появлении объективных результатов интеллектуальной 

деятельности, которые могут быть подвержены коммерциализации и 

капитализации.  

 Исходя из этих положений, целесообразно рассматривать показатели 

инновационной деятельности туристических предприятий в контексте с 

размерами получаемого дохода (прибыли). Нами определено, что доля 

прибыли, получаемая туристическими предприятия за счет инновационной 

деятельности, является не очень большой (на уровне 10-12%), что 

свидетельствует о наличии в туристической сфере устаревших технологий, 

которые не позволяют получать дополнительные стимулы для ее развития. 

Тормозит развитие туристических предприятий и отсутствие бюджетных 

средств на развитие НИОКР, размер государственных инвестиций в 

туристическую отрасль составляет лишь 0,8%. Поэтому туристическая сфера 

Украины в настоящее время является малопривлекательной для своего 

инновационного развития. Вместе с тем, наш взгляд, альтернативы 

инновационного развития туристических предприятий сейчас нет, так как от 

того, каким путем пойдет ее развитие, зависит ее будущее и коммерческие 

результаты деятельности.  

На наш взгляд, определенным препятствием в развитии инновационного 

потенциала в туристическом бизнесе является неразвитость инновационной 

культуры. Обновление туристского предложения турфирм происходит 

медленно, что нередко является результатом косности мышления и 

недостаточного профессионализма туристских кадров. Многие турагенты не 

заинтересованы в развитии продаж туристических услуг через Интернет, в 

частности, более дешевое оформление авиабилетов через сеть Интернет для 

деловых туристов является причиной столкновения интересов крупных 

турагентств и авиакомпаний.  

В этой связи следует заметить, что существует объективная 

необходимость перестройки туристической агентской работы в плане усиления 
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консалтинговых посреднических услуг. В целом назрела потребность в 

максимизации вклада малого и среднего туристского бизнеса в инновационную 

деятельность. 
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Діловий туризм є одним з найбільш перспективних напрямів сучасного 

туризму, який стрімко розвивається. За даними [1] річний загальносвітовий обіг 

послуг ділового туризму становить близько 399 млрд. дол. США, що складає 

більше 5% його загального обігу.  

Для України діловий туризм є достатньо перспективним, зважаючи на 

вигідне географічне розташування країни, клімат, природні ресурси, історико-

архітектурні та етнографічні пам’ятки тощо. Проте рівень розвитку ділового 

туризму в Україні значно поступається країнам ЄС. Особливо це стосується 

такому його різновиду, як проведення наукових конференцій, що мають цікаву 

культурну програму. Слід зазначити, що заходи цього різновиду ділового 

туризму зазвичай проводяться у великих містах мільйонниках, а також у 

населених пунктах і туристичних об’єктах Причорномор’я і Західної України. В 

інших регіонах наукові конференції здебільше проводять за дистанційною 

формою, яка не передбачає безпосереднього приїзду їх учасників. Це можна 

пояснити складним фінансовим станом вітчизняної науки і освіти, що не в змозі 

фінансувати безпосередню участь науковців у конференціях. В той же час, 

частина науковців виїздить на закордонні конференції, участь у яких пов’язана 

з доволі суттєвими витратами.   
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Вибіркове опитування науковців ЗВО України показало, що поїздки на 

зарубіжні конференції мотивуються в своїй значній частині тим, що вони 

пов’язані з міжнародними стажуваннями, а це є однією з вимог отримання 

вченого звання професора чи доцента. Наступними за значенням факторами є 

знайомство з культурою і побутом зарубіжних країн, налагодження і розвиток 

наукових та ін. контактів, відпочинок. Результати опитування свідчать про 

проблематичність залучення науково-педагогічних працівників на наукові 

конференції які проводяться не в традиційних туристичних регіонах України. 

В той же час, наш багаторічний досвід проведення наукових конференцій 

в регіоні, що не належить розряду туристичних, зокрема, у Сумській області 

свідчить, що за належної організації цей різновид ділового туризму може бути 

популярним. Узагальнення 11-річного досвіду авторів і їх колег у проведенні 

науково-практичних конференцій «Маркетинг інновацій і інновації в 

маркетингу» [2] дозволило виділити основні фактори, що сприяють розвитку 

ділового туризму у регіоні: 

1. Цікава наукова програма, що не переобтяжена заходами, які носять 

формальний характер. В той же час учасники можуть не лише оприлюднити і 

вислухати компетентне обговорення своїх наукових результатів, а й оперативно 

і за суто символічну ціну опублікувати: тези, розділ монографії, у тому числі у 

виданій за у країнах ЄС англ. мовою, статтю у престижному журналі.   

2. Цікава культурна програма, яка кожного року реалізується у різних 

локаціях, наприклад: зустрічі на природі у мальовничих місцях Сумщини; 

поїздки до відомих історичних пам’яток; відвідування музеїв, культових 

споруд; відвідування підприємств різних галузей; відвідування іподрому з 

поїдками на конях; гра в пейнтбол; відвідування об’єктів сільського і 

етнографічного туризму; тренінги на військових тренажерах, наприклад, 

стрілецьких і багато іншого. Все це обов’язково супроводжується цікавими 

екскурсіями. 

3.  Вечори «У колі друзів», що проходять як у закритих приміщеннях, 
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так і на природі. На них серед іншого відбувається нагородження ветеранів 

конференції, переможців різного роду змагань у різних тематичних номінаціях 

тощо. 

4. Увага організаторів конференції до усіх без винятку (незважаючи на 

наявність чи відсутність регалій). Зокрема, це: зустрічі і підвіз учасників до 

місця дислокації; сприяння у поселенні та харчуванні; підвіз учасників, що 

від’їздять, до міжміського транспорту;  допомога у придбанні квитків; супровід 

до місць, що цікавлять учасників; допомога у придбанні сувенірів і т.п. 

5. Підтримання комунікацій з потенційними і фактичними учасниками 

конференції. Для цього застосовуються різні медіаканали, в основному 

пов’язані з інтернет-маркетингом: сторінки в соціальних мережах, адресна 

розсилка через e-mail; сайт конференції; розміщення інформації на сайтах і на 

сторінках партнерів в соціальних мережах.  

6. Фірмовий стиль оформлення електронних і друкованих матеріалів 

конференції: програми, інформаційних листів і листів запрошень, збірок тез, 

монографій, наукового журналу, бейджів, сертифікатів учасників тощо.   

Наведений (далеко не повний) комплекс заходів сформував стійкий 

позитивний імідж зазначеної наукової конференції як різновиду ділового 

туризму. А це, у свою чергу, сприяє формуванню туристичного іміджу 

Сумської області. Викладений підхід може бути використаний в якості 

методичної допомоги при формуванні комплексів заходів ділового туризму, які 

прив’язані до певних подій, що періодично повторюються.    
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З кожним роком сучасний арт-ринок розширює свої горизонти, і в 

боротьбі за увагу споживача художники та галереї все частіше змушені 

використовувати в своїй діяльності такий дієвий інструмент маркетингових 

комунікацій як зв’язки з громадськістю. В силу особливостей та певних 

властивостей арт-ринку в порівнянні з іншими ринками, використання Public 

Relations (PR) стає дедалі популярним. На сьогодні роль і місце сучасних арт-

галерей в українському суспільстві помітно збільшується. Поступово вони 

стають значущими культурними центрами з вираженою соціокультурною 

діяльністю, роблячи значний вплив на життя суспільства. 

Інша назва зав’язків з громадськістю – паблісіті. Сьогодні, паблісіті 

зазвичай розглядається як складова частина зав’язків з громадськістю [1]. 

Паблісіті (publicity – публічність, гласність) – неперсоналізована діяльність з 

просування, популяризації, створення популярності особистості, організації і 

(або) продуктів шляхом поширення організацією або спонсором інформації в 

засобах масових комунікацій. [2]. Метою паблісіті є створення високої 

популярності проекту, формування єдиної думки, поглядів серед аудиторії, 

зростання доходу комерційного проекту. Серед основних методів що 

використовує паблісіті можуть бути: звичайна реклама на медіа носіях; різні 

рекламні акції, що супроводжуються роздаванням сувенірів або значними 

знижками; публікація рекламних статей; спонсорування телевізійними 

каналами, радіо програмами, рубриками в пресі. З паблісіті пов’язують 

публічність, гласність, популярність. Всі PR-заходи спрямовані на формування 
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паблісіті організацій можна розділити на дві основні групи: заходи, спрямовані 

безпосередньо на засоби масової інформації та спеціальні заходи, які 

відображаються в засобах масової інформації у вигляді новин. 

Відмінні риси і індивідуальність продукту звичайно, є дуже важливими 

показниками, але якщо на арт-ринку не використовувати технології 

розповсюдження інформації про існування певного твору мистецтва, шанси 

художника стати відомим і фінансово успішним, мінімальні. Тому, в 

середовищі представників і працівників арт-ринку поширюється розуміння 

необхідності використання PR-технологій в своїй діяльності та просуванні 

художників і їх творів. Проте якщо порівняти українську дійсність з 

тенденціями розвитку сучасного мистецтва на Заході, можна побачити, що 

вітчизняний ринок, на жаль, не демонструє застосування різноманітного 

«інструментарію» PR. У порівнянні з відмінно організованими західними 

кампаніями, технологіями та брендами, він діє більше інтуїтивно, ніж 

усвідомлено.  

Існує припущення, що робота відділів зв’язків з громадськістю різних 

культурних організацій і окремих приватних компаній стала ефективнішою, 

якби на роботу запрошувалися PR-фахівці, які могли би керуватися чіткими 

теоретичними і практичними знаннями. Важливо, також, влаштовувати різні 

тренінги за участю зарубіжних PR-агентів з метою підвищення кваліфікації 

українських співробітників в сфері організації та PR-технологій арт-галерей. 

На сьогодні основне завдання арт-галерей в рамках вдосконалення 

комунікаційної політики полягає в постійному розвитку за такими напрямами: 

розширення сфери своєї діяльності; покращення роботи PR-відділів; 

приділення більшої уваги роботі з молодими художниками (шукати їх в 

освітніх мистецьких закладах, студіях, в Інтернеті); опанування нових 

напрямків сучасного мистецтва; активна участь в мистецьких проектах; 

постійне перебування безпосередньо в центрі культурних подій, залучення 

спонсорів та постійна робота із засобами масової інформації.  
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С точки зрения менеджмента качество– это совокупность 

организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых 

для осуществления деятельности в области качества туристического продукта. 

В маркетинге качество – это степень удовлетворения потребителя, где оно 

выступает интегральной характеристикой конкурентоспособности 

туристического товара и оценивается комплексом его потребительских 

параметров. В связи с этим необходимо создание поддерживающей системы 

качества корпоративных стандартов на туристических предприятиях. Система 

качества является неотъемлемым элементом любой системы управления 

корпоративной структуры, а особое место она занимает при производстве и 

потреблении туристических услуг. 

Проблема оценки и повышения качества занимает ведущее место и 
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является приоритетным направлением при обеспечении 

конкурентоспособности услуг, построении доверительных отношений между 

исполнителем и потребителем. Особое значение, наш взгляд, поставленная 

проблема имеет при оценке качества теристического продукта, где заложено 

много специфических элементов. Туристский рынок предлагает к потреблению 

разнообразный спектр туристских услуг. Согласно теории  и методологии 

туризма, туристические услуги включают в себя услуги субъекта в 

туристической деятельности по размещению, питанию, транспортному, 

информационно-рекламному обслуживанию, услуги учреждений культуры, 

спорта, быта и развлечений, направленные на удовлетворение потребностей 

туриста. 

Экономическая оценке качества туристских услуг позволяет применить 

количественный подход к определению туристского продукта с позиции 

измерения качества предоставляемых на рынке услуг для туристов. Базируясь 

на том, что качество туристических услуг является результатом действия ряда 

факторов, в квалиметрической (квалиметрия – научная дисциплина, изучающая 

методологию и проблематику комплексного количественного оценивания 

качества любых объектов) модели оценки качества услуг туристского рынка к 

главным параметрам оценки отнесем показатели, характеризующие 

техническое, функциональное и этическое качество отдельных видов товаров, 

работ, услуг, входящих в турпродукт, и сам турпродукт в целом. Поскольку 

основные параметры качества работы субъектов туристической деятельности 

оценить в количественном измерении трудно, мы предлагаем используем 

данные анкетного исследования туристов определенного туристского региона. 

Расчет качества туристских услуг туристического региона проводится на 

основе самооценки субъектами туристического бизнеса и оценке туристов, где 

учтены относительная оценка для каждого показателя квалиметрической 

модели, суммарная оценка параметров показателей технического качества и 

оценка качества услуг по каждому параметру качества туристической услуги, 
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выявлена общая оценка качества туристских услуг на разных уровнях ее 

получения как средневзвешенная арифметически зависимая величина. 

Рекомендуемый к применению теоретико-методический инструментарий 

квалиметрического подхода к оценке качества туристических услуг позволяет 

выявить направления для повышения качества туристических услуг и 

комплексно оценить услуги определенного туристского региона или страны в 

целом. 

В условиях рыночной экономики потребитель является ключевой 

фигурой при реализации требований и стандартов в предоставлении туристских 

услуг. Стандартизация и сертификация туристских услуг определяют способы 

оценки своей деятельности и позволяют гарантировать клиенту уверенность в 

том, что все предоставленные услуги будут четко соответствовать 

определенным нормам и правилам. 
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В процесі своєї діяльності підприємці стикаються з сукупністю різних видів 

ризику, які відрізняються між собою за місцем і часом виникнення, сукупності 

зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на їх рівень і, отже, за 

способом їх аналізу і методам опису. Як правило, всі види ризиків 

взаємопов'язані і впливають на діяльність підприємця. При цьому зміна одного 

виду ризику може викликати зміну більшості інших. Ключем до управління  

ними ризиками є встановлення засобів контролю, які підтверджують, що 
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підприємство виконує свої внутрішні і зовнішні вимоги на постійній і 

регулярній основі. Тобто ви повинні так вибудувати процеси в компанії, щоб 

при виникненні найменшої можливості для порушення правил і законів ви 

відразу були в курсі і могли б їм запобігти. Практика роботи багатьох 

міжнародних організацій в якості ефективного управління ризиками порушень 

законів, положень, стандартів і інструкцій використовувати комплаєнс-

функцію. 

Слід зазначити, що кінцева мета комплаєнс-захисту органів управління 

промислових підприємств, керівників, із заступників, працівників 

підприємства, споживачів і всіх контрагентів від ризику використання 

промислового підприємства в протиправних цілях. Діагностика комплаєнс-

ризиків і застосування інструментів і методів управління ризиками в даній 

сфері є сталого розвитку підприємства, забезпечення досягнення її стратегічних 

цілей, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності. 

Виявлення комплаєнс-ризиків, що загрожують діяльності підприємства і 

управління такими ризиками дозволяє більш ефективно використовувати 

ресурси підприємства, забезпечувати збереження його майна. Крім цього, 

досягається повнота і достовірність фінансової, бухгалтерської, статистичної, 

управлінської та іншої звітності за рахунок забезпечення дотримання 

законодавства, а також внутрішніх політик, регламентів і процедур 

підприємства. Для того, щоб найкращим чином дотримуватися принципи і 

норми комплаєнс, в структурі промислових підприємств створюються 

спеціальні підрозділи. Підприємство і його співробітники повинні 

дотримуватися вимог нормативних актів в будь-якому випадку, незалежно від 

наявності або відсутності системи органів, що забезпечують правомірне і 

етичне ведення бізнесу. Посадові особи, визначені чинним законодавством, 

установчими документами юридичної особи або наказом виконавчого органу, 

поряд з самою організацією несуть відповідальність за дотримання чинного 

законодавства. Тому основними завданнями комплаєнс-органів є розробка і 
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введення в дію різних документів, що містять правила поведінки співробітників 

в тій чи іншій ситуації, що регулюють різні процеси (директиви, політики, 

процедури) і контроль за їх виконанням. Система органів, що відповідають за 

забезпечення відповідності діяльності організації обов'язковим нормам, може 

бути побудована по-різному в різних організаціях - все залежить від потреб і 

специфіки діяльності підприємства. 

Ефективність організаційної побудови комплаєнс-служби на промисловому 

підприємстві може бути суттєво підвищена при використанні при її роботі 

певних організаційних моделей, економічна сутність яких дозволяє, по перше, 

організаційно вдосконалити роботу комплаєнс-служби, по-друге, забезпечити 

високий рівень результативності виконання комплаєнс-програми в цілому. 

Підвищенню результативності будь-якого бізнесу сприяє надійні і 

ефективні системи внутрішнього контролю та управління ризиками. 

Відповідальність за безперебійне функціонування цих систем несе керівництво 

компанії, яке покликане запровадити інтегровану систему управління ризиками 

та внутрішнього контролю з урахуванням галузевої специфіки. 

При побудові інтегрованої системи, крім галузевої приналежності, 

необхідно враховувати розмір організації, нормативно-правове середовище, в 

якій вона здійснює діяльність, корпоративну культуру і ряд інших чинників. 
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Важливою глобальною тенденцією, що спостерігалася протягом останніх 

десятиліть, є те, що підприємницька діяльність продовжує зростати у всьому 
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світі у самих різноманітних формах, в тому числі у вигляді стартапів. 

Особливістю стартапів є маштабність та можливість реалізації проекту 

впродовж короткого часового періоду. На практиці розвиток стартапу 

передбачає налагодження процесу створення нових конкурентноспроможних 

товарів і послуг, завдяки креативним підходам, їх реалізація на ринку. Якщо 

новий продукт на ринку сприймається аудиторією, то запроваджують комплекс 

маркетингових заходів з метою збільшення частки ринку. 

Стрімкий розвиток інформаційних та мережевих технологій в сучасному 

глобалізованому світі, що дає змогу більш швидко обмінюватись інформацією 

та знаннями, призводить до змін у відносинах між суб’єктами господарювання 

в сфері інновацій. Зокрема, відкриває для будь-якого підприємства можливості 

для залучення до інноваційної діяльності додаткових учасників поза його 

межами. З цього приводу науковці зазначають про те, що  «видозмінюються 

етапи розвитку інноваційної ідеї від лінійної, замкненої у межах підприємства 

(«інноваційна ідея» – «інновація» – «інноваційний продукт») до більш 

розгалуженої, де втілення інноваційної ідеї в кінцевий продукт може 

проводитися паралельно на кількох підприємствах, а побічні продукти 

інноваційної діяльності (спін-оффи) можуть реалізовуватися окремо від 

основного напряму діяльності підприємства» [1, c. 114]. Водночас, за 

відсутності власних ресурсів для здійснення інноваційної діяльності, 

підприємство має можливість «отримувати на ринку інновацій як повністю 

готові інновації (стартапи, спін-оффи), так і інноваційні ідеї, що потребують 

додаткового дослідження» [1, c. 115]. 

Стартап — це новостворена компанія (може не бути юридичною особою), 

яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес на основі нових 

інноваційних ідей, або на основі технологій, які нещодавно з'явилися [6]. 

Термін «стартап» має на увазі, що компанія має певну бізнес ідею, яку хоче 

розвинути і просунути на ринку, але вона ще тільки займається ринковими 

дослідженнями і пошуком шляхів просування своєї ідеї, в тому числі – шукає 
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джерела фінансування. 

Елементи ефективного стартапу чітко розкривають його сутність: 

- ідея має бути спрямована на реалізацію продукту, який вирішує 

проблеми споживачів і має цінність для них; 

- команда співробітників має вірити у те, що її продукт буде 

вирішувати якусь існуючу проблему у споживачів; 

- своєчасне залучення необхідних ресурсів, оскільки невчасно 

залучені кошти на початку розробки ідеї можуть спричинити проблеми в 

команді, втрату мотивації; 

- невизначеність, адже на етапі виробництва ніхто не знає як зустріне 

споживач продукт. Варто звертати увагу на його думку якомога раніше і 

вносити зміни у продукт, а вже тільки тоді виводити на ринок вдосконалений 

зразок [4]. 

Науковці відкритого університету Сколково до основних елементів успіху 

стартапу відносять: розуміння ринку (потреб споживачів), наявність 

необхідного за розміром ринку для збуту, наявність позитивних трендів у появі 

нових технологій та рішень, розуміння конкурентів (іноді відсутність 

конкурентів свідчить про те, що дану нішу вже спробували зайняти і вона 

виявилась безперспективною), якість продукту та здатність команди швидко 

реагувати на зміну потреб клієнтів тощо [5]. 

Стівен Бланк спирається на розробці розвитку клієнта  [3], Еш Маурія 

розробляє модель «Lean canvas» [2, с. 44] для успішного функціонування 

стартапів і вважає основною методикою ефективного стартапу вдосконалення 

фінансування. 

Висновки.  На сьогодні стартапи стали цілою індустрією, величезним 

інвестиційним сектором. Інтерес до цього не буде згасати, а тільки рости, к до 

всього нового. Таким чином, задля успішного стартапу потрібно вдосконалити 

методику його створення: згрупувати вдалу команду, яка віритиме у його 

розвиток та успіх; закласти досконалу ідею, яка вестиме до досягнення 
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поставлених цілей; вчасно залучити в дію ресурси, які будуть сприяти його 

перспективності та не зупинятися на шляху розробки свого проекту, адже 

дослідження – це і є вдосконалення ідей та їх втілення. Адже, найважливіше 

правило стартапу – кожна поразка – це досвід, який допоможе зробити 

надзвичайний продукт, залучити достатньо аудиторію споживачів, щоб бути 

комерційно вигідним та корисним. 
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Важливою складовою комунікаційного механізму підприємства є його 

маркетингові комунікації, що забезпечують процес передачі звернення від 

виробника до споживача з метою надати йому товар або послуги організації в 

привабливому для цільової аудиторії світлі [1]. До маркетингових комунікацій 

можна віднести рекламу, зв'язки з громадськістю, різні акції з просування 

товарів або послуг, прямі продажі і т. д. 

Одним з ключових елементів формування механізму маркетингових 

http://confcontact.com/2014_02_meshko/37_Kovalyova.htm
http://gazeta.dt.ua/SCIENCE/doslidnitski_universiteti_yak_tsentri_innovatsiynogo_rozvitku_krayini.html
http://gazeta.dt.ua/SCIENCE/.html
http://3222.ua/a%20rticle%20/scho_%20take_startap.htm
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комунікацій на підприємстві є розробка ефективної комунікаційної стратегії [2, 

3]. Формування стратегії діяльності підприємства повинно здійснюватися на 

основі аналізу його сильних та слабких сторін і можливих загроз, аналізу 

конкурентів, на основі чого підприємство формує власні конкурентні переваги. 

Якісно розроблена комунікаційна стратегія надає значущості всім 

окремим функціональним видам діяльності (зокрема, комунікаційній 

діяльності) і програмам, що реалізуються підприємством. У цьому відношенні 

ефективна комунікаційна стратегія повинна бути чітко виражена як за намірами 

підприємства, так і за загальним напрямом їхнього розвитку. 

Однак для більш ефективної роботи в сфері маркетингових комунікацій 

пропонується введення у відділі маркетингу служби зі зв’язків з 

громадськістю, кількість фахівців якої може варіюватися та залежить від 

розміру підприємства та особливостей його діяльності. В ряді випадків 

розширення штату працівників не потрібне, необхідно лише забезпечити 

підвищення кваліфікації існуючих працівників маркетингового відділу. У своїй 

діяльності служба зі зв'язків з громадськістю буде вирішувати наступні 

завдання: 

надання керівництву підприємства інформаційних матеріалів, що містять 

відомості про думку громадськості з різних напрямків діяльності підприємства, 

а також інформування про реакцію громадськості на проведені акції та різні 

заходи; 

підтримка довіри громадськості до організації; 

поліпшення взаємин між організацією та громадськістю певної цільової 

групи. 

Крім того, зважаючи на сучасні реалії інформаційного суспільства, значну 

увагу при здійсненні маркетингових комунікацій підприємства слід приділяти 

комунікаціям в інтернет-просторі та соціальних медіа.  

Маркетингові комунікації в соціальних медіа мають ряд переваг, таких як: 

конкретний склад аудиторії, висока оперативність управління рекламною 
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кампанією, отримання зворотного зв’язку, можливість оцінювати ефективність, 

мінімізація витрат порівняно із ЗМІ [4]. 

Соціальні медіа поділяються на: соціальні мережі, блоги, мікроблоги, 

фото- та відео сервіси, соціальні вкладки, соціальні новини, підкасти, веб-

форуми, геосоціальні мережі. Найбільш привабливими соціальними медіа є 

соціальні мережі (Facebook, LinkedIn, MySpace), блоги (LiveJournal, Blogger, 

Wordpress) та сервіси мікроблогінгу (Twitter, Google+, FriendFeed), а також 

сайти фото- та відеосервіси (Youtube, Flickr, Instagram). 

Окреслені аспекти ефективного здійснення такої маркетингової концепції 

забезпечать прогресивне та успішне просування товарів підприємства на 

вітчизняному та зарубіжному ринках за рахунок компетентного використання 

ресурсів соціальних медіа, таких, як інформація про побажання споживачів, 

рекомендації та вподобання, конкурентів та партнерів, під час розроблення, 

виробництва та реалізації нового товару чи бренду. 
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Под потенциалом туристских ресурсов следует понимать совокупность 

используемых туристских ресурсов (как традиционных, так и концептуальных), 

совокупность туристских ресурсов в потенциальном состоянии и их источники, 

которые могут быть использованы для формирования аттрактивных туристских 

продуктов. Таким образом, потенциал туристских ресурсов отражает 

следующие аспекты:  

– наличие туристских ресурсов, их структуру по видам объектов, а также 

по размещению на территории региона;  

– уровень использования туристских ресурсов, т. е. пропорцию 

используемых туристских ресурсов и туристских ресурсов, находящихся в 

потенциальном (неиспользуемом) состоянии;  

– уровень загрузки туристских ресурсов, характеризующийся 

достижимостью нормативов емкости (проходимости) объектов показа. 

Понятие «промышленная собственность» на первый взгляд может 

показаться не совсем точным, так как она рассматривает и включает в себя 

только результаты интеллектуального труда: изобретения, полезные модели, 

ноу-хау, товарные знаки и т.п. Вместе с тем, основным сектором экономики, 

заинтересованным в них, является промышленность и сфера услуг. 

Действительно, изобретения используются, как правило, на промышленных 

предприятиях и предприятиях обслуживания. Однако товарные знаки, знаки 

обслуживания, коммерческие наименования и обозначения представляют 

интерес не только для промышленности, но также (и главным образом) для 

торговли и предприятий туристического бизнеса. Несмотря на недостаточную 

точность, выражение «промышленная собственность» приобрело в настоящее 

время, по крайней мере в европейских странах, значение, которое определенно 

охватывает не только результаты интеллектуального труда, но и другие 
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упомянутые объекты, в частности, предприятия туристического бизнеса. 

Особенности процедуры проведения стоимостной оценки 

имущественных прав объектов промышленной собственности в туристическом 

бизнесе устанавливает обстоятельства и определяет ограничения, связанные с 

особенностями такого рода объектов и сферами их применения. 

Процесс оценки начинается с идентификации промышленной 

собственности, то есть с установления материального носителя объекта и 

документов, удостоверяющих имущественные права промышленной 

собственности и факт выдачи разрешения на его использование.  

Когда установленные объекты оценки и цель оценки, определяют базу 

оценки. Под базой оценки понимают вид стоимости, который будет 

использован при оценке. Оценка проводится с применением базы, 

соответствующей рыночной стоимости или ее нерыночным видам. К нерыночным 

видам стоимости относятся: остаточная стоимость; замещения; стоимость в 

использовании; инвестиционная стоимость и т.п. 

Следующим шагом является выбор подхода к оценке, который 

определяется видом промышленной собственности, целью и базой оценки. 

После того как выбран тот или иной подход в его рамках выбирают метод 

оценки. Далее проводят расчет стоимости прав на объекты промышленной 

собственности. Желательно данный выполнить расчет не менее двумя методами. 

Процедура оценки завершается оформлением отчета об оценке, в котором 

должна быть отражена обоснованная стоимость прав на промышленную 

собственность. 

Уровень использования туристского интеллектуального потенциала 

отражает структуру туристских продуктов, востребованных туристами, при 

потреблении которых используются услуги и товары предприятий индустрии и 

инфраструктуры туризма. 
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Організаційна структура – це модель взаємин між посадами в готелі і між 

її працівниками. Вона визначає схему розпоряджень і наказів, за допомогою 

яких діяльність компанії планується, організовується, направляється і 

контролюється [1]. Тобто організаційна структура підприємств 

характеризується розподілом цілей і завдань управління між підрозділами та 

між окремими працівниками.  

Організаційна структура готелю визначається насамперед його 

призначенням, місцем розташування, специфікою додаткових послуг, що 

надаються, та іншими факторами. Вона є відображенням повноважень і 

обов'язків, покладених на кожного працівника [2]. 

В управлінській практиці готелів найбільш поширені такі типи 

організаційних структур, як: лінійна; функціональна; лінійно-функціональна; 

девізіональна; матрична. 

Лінійна і функціональна структури управляння є основними типами 

структур, які найбільш використовуються на підприємствах готельного 

господарства, а інші структури є результатом комбінації двох основних типів. 

Лінійна організаційна структура управління представляє собою органи 

управління, які взаємо підпорядковуються, тобто кожен управлінець своєї 

ланки підпорядковується тільки одному менеджеру і всі зв’язки з вищими 

рівнями управління, всі управлінські рішення та накази проходять тільки через 

нього. У цьому випадку управлінські ланки несуть відповідальність за 

результати всієї діяльності по своєму об’єкту, тобто відбувається формування 

свого роду ієрархії керівників. Недоліками такого типу є: 1) керівник повинен 

мати різнобічні знання та досвід з усіх функцій управління й сфер діяльності, 
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що обмежує можливість ефективно управляти організацією; 2) перевантаження 

інформацією; 3) велика кількість контактів; 4) великий потік документації. 

Перевагами є прості зв'язки між підрозділами, єдність і чіткість розпоряджень; 

відповідальність керівника за результати діяльності свого підрозділу та 

оперативність у прийнятті рішень. 

Функціональна організаційна структура управління - передбачає чітку 

ієрархію органів, які забезпечують виконання кожної конкретної функції 

управління на всіх рівнях. В організації управління готелями найчастіше 

спеціалісти одного профілю об'єднуються у структурні підрозділи (відділи). 

Таким чином, загальне завдання управління готелем, починаючи від середнього 

рівня поділяється за функціональним критерієм, звідси і походить назва - 

функціональна структура управління [3]. Недоліками є те, що підлеглий 

одержує вказівки не тільки від лінійного керівника, а й від усіх 

функціональних, що часто призводить до суперечливості та непогодженості 

розпоряджень; посилення координації діяльності управлінських підрозділів. До 

переваг відноситься забезпечення компетентного керівництва по кожній 

функції управління і збільшення чутливості до нових явищ у зовнішньому 

середовищі. 

Лінійно-функціональна (комбінована) структура управління готелем – 

представляє собою поєднання лінійної та функціональної систем управління. 

Ця модель допомагає керівникам готелю вивчати і приймати рішення щодо 

проблем, які виникають та концентрувати увагу на поточній діяльності. 

Недоліками лінійно-функціональної структури управління є відсутність 

злагодженості у роботі функціональних підрозділів, ускладнена реалізація 

технологічних нововведень без залучення керівників вищої ланки, розтягування 

термінів підготовки та прийняття управлінських рішень. Перевагами є фахове 

опрацювання, дослідження й аналіз управлінських рішень у готелі завдяки 

використанню досвіду висококваліфікованих спеціалістів; можливість 
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залучення для вивчення й удосконалення технологічного процесу послуг 

експертів, консультантів, науковців, спеціалістів-практиків. 

Виникнення дивізіональної структури управління пов'язане з 

поглибленням поділу управлінської праці. Дивізіональний тип організаційної 

структури управління передбачає створення у структурі готелю самостійних 

господарських ланок, орієнтованих на виробництво окремих готельних послуг, 

ринок або категорію споживачів. Така структура характерна для готельних 

комплексів із складною функціональною структурою виробничої організації. 

Окрім основних послуг у системі підприємства надається ряд додаткових 

послуг спеціалізованими підрозділами. Перевагами дивізіональної структури є: 

гнучке реагування на зміни в зовнішньому середовищі, швидке прийняття 

управлінських рішень та підвищення їх якості. Але водночас збільшуються 

чисельність апарату управління та витрати на його утримання. 

Матричний тип структури управління використовується у готелях, 

продукт яких має відносно нетривалий життєвий цикл і часто змінюється, тобто 

підприємствам необхідно мати високу гнучкість у виробництві та стратегії. При 

такій структурі формуються тимчасові групи спеціалістів, у які скеровується 

персонал і необхідні ресурси з функціональних відділів [3]. Перевагами є 

можливість одночасного впровадження різних проектів; розподіл функцій 

управління між керівниками проектних груп та функціональних відділів; 

забезпечення гнучкості та оперативності маневрування ресурсами при 

виконанні декількох програм у рамках однієї фірми. Недоліки: збільшення 

чисельності управлінського персоналу, зростання кількості інформаційних 

зв'язків між робітниками підрозділів, виникнення конфліктних ситуацій через 

не визначення принципу єдиноначальності. 
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Безробіття є однією з найбільш актуальних проблем сучасного 

суспільства, невід’ємною складовою ринкової економіки, результатом дії 

головного закону ринку – попиту і пропозиції. Кожна країна зустрічається з 

проблемою безробіття  на різних етапах свого розвитку, вони прикладають 

багато зусиль для подолання даного явища, але жодній країні ще не вдалося 

позбутися його повністю. Вирішенням проблеми безробіття займалися такі 

вчені, як І. Давидова, Д. Богиня, Г. Волинський, В. Іванов, Г. Кондратьєв, 

Т.Черниш, П. Нікіфоров, В. Герасимчук, С. Дзюба, С. Кузнєцова, Г. Лук’янова, 

А. Оукен, Жан Батіст Сей та інші. Власенко Н. С. та інші зазначають, що 

«поряд з валовим внутрішнім продуктом та інфляцією, безробіття є одним з 

трьох важливих показників функціонування економіки».[1] 

Сучасний стан ринку праці України характеризується наявністю  певних 

проблем, саме ці проблеми є бар’єром для нормального соціально-економічного 

розвитку країни. Тому, я вважаю, що однією з найбільш вагомих соціально-

економічних проблем України є безробіття. 

Безробіття – це соціально – економічне явище, при якому економічно 

активне населення не зайняте в будь – якій сфері економіці, тобто не має 

роботи і заробітку. У Законі України «Про зайнятість населення» безробітними 

вважаються працездатні громадяни у працездатному віці, які через не залежні 

від них причини не мають заробітку і трудового доходу, зареєстровані у 

державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу. Вони здатні до 

праці, готові працювати, але не мають належної роботи, яка відповідає їх 

професійній підготовці, стажу, досвіду та ін. 
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Існує багато причин безробіття, найвагоміші: 

1) Надлишок населення, тобто роботодавці не в змозі залучити усе 

економічно активне населення до праці, через це збільшується частка 

безробітних ; 

2) Пошук працівниками нових робочих місць з метою отримання більшої 

зарплати, змістовнішої роботи, в цей період вони вважаються 

безробітними; 

3) Наявність системи страхування у зв’язку з безробіттям; 

4) Науково-технічний прогрес. 

Рівень безробіття — кількісний показник, який визначається як 

відношення кількості безробітних до загальної чисельності економічно 

активного працездатного населення країни (регіону, соціальної групи), 

та вимірюється у відсотках. 

 

2014 р. – без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу) 

Рис. 1. Рівень безробіття в Україні з 2000 по 2019 рр. (кількість населення 

в тис.) 

 

Проаналізувавши рисунок 1 можна зробити наступні висновки: 

1. Рівень безробіття на території України зменшується з кожним роком. 

2. Можна помітити різке збільшення рівня безробіття в 2009 та 2014 роках. 

Це обумовлено наступними причинами: 

 2008 – 2009 роки запам’яталися всьому світу, як роки фінансово-
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економічної кризи. В цей період постраждали не тільки країни, що 

розвивалися, а й розвинені(наприклад, країни ЄС, США). Україна не 

була винятком, Україна переважно опиралася на експорт сировини. Під 

час кризи ціни і попит на експорт сировини впав. Крім того, фінансово-

економічна  криза призвела до девальвації гривні, сильного напруження 

в соціальному сегменті через валютні кредити. Але, все ж таки у 2008 – 

2009 роках Нацбанку вдалося зберегти банківську систему, стабілізувати 

курс національної валюти - з 5 до 8 гривень за долар. 

 2014 рік запам’ятався українцям, як рік змін, починаючи від революції 

Гідності до кризи на Донбасі. Усі ці події обумовили зростання 

безробіття. Україна в 2014-2015 роках втратила 3 млн. робочих місць 

внаслідок окупації Донбасу і Криму.  

 В 2017 році зафіксовано найбільший рівень безробіття з 2002 року, навіть 

в період світової кризи та в 2014 року рівень безробіття був менше. Для 

наглядності 2017 рік – рівень безробіття  9,9 %, 2009 рік – 9,6 %, 2014 рік 

– 9,7 %. Причини такого високо рівня безробіття: збільшення рівня 

безробіття серед вікових груп, а саме, серед людей 40 – 49 років та людей 

передпенсійного віку (50 – 59 років); низька занятість серед молоді до 24 

років. 

Отже, рівень безробіття буде зростати і негативно впливати на 

ефективність економічної діяльності України, якщо не вирішувати питання 

пов’язане  з подоланням даного явища. Щоб подолати безробіття треба: 

збільшувати обсяги інвестиційних вкладень у розвиток малого 

підприємництва(завдяки цьому може збільшитися кількість робочих місць); 

перепідготувати людей, які втратили роботу; сприяти всебічному державному 

захисту інтелектуального потенціалу суспільства; провести зниження податків 

для підприємств за умови збереження робочих місць (для компенсування 

витрат на прийом нових працівників). Впроваджуючи запропоновані заходи, 

можна досягнути зменшення рівня безробіття, тим самим збільшиться кількість 
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працевлаштованого населення і, як наслідок, відбудеться покращення 

економічної і соціальної ситуації в країні. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что туристский и 

интеллектуальный потенциалы характеризуются отношениями взаимовлияния. 

Так, интеллектуальный потенциал производителей туристских продуктов 

определяет качество поступающих на рынок услуг, что в дальнейшем 

расширяет уровень потребительского спроса на данном сегменте рынка. 

Высокое качество производимой туристской продукции, в свою очередь, 

способствует повышению интеллектуального потенциала потребителей услуг 

за счет расширения их кругозора, приобретения новых знаний и навыков, 

взаимодополняющего общения. В силу этого туризм может быть определен как 

способ инвестирования в интеллектуальный потенциал человека. 

На туристических предприятиях широко используются инновационные 

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
https://knoema.ru/atlas
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технологии, предусматривает крайней необходимости их трансфера и 

коммерциализации. При рассмотрении вопроса трансфера и коммерциализации 

объектов интеллектуальнойй собственности в современных условиях 

межхозяйственных связей, с внедрением новейших технологий появились 

различные формы и направления их использования. К таким сравнительно 

новым формам, которые получили развитие в практике лицензионной торговли 

нашей страны, предлагаем отнести: опционные сделки, продажа патентных 

лицензий, передачу ноу-хау, оказание услуг типа «инжиниринг», лизинг, 

совместные предприятия, франчайзинг, авторские договора и др. [1-9]. 

Организацию технологического трансфера на туристическом предприятии 

следует рассматривать с двух взаимосвязанных позиций. Первая - внутренняя 

направленность и готовность предприятия к осуществлению технологического 

обмена, его технологический потенциал. Вторая - непосредственная 

организация процессов коммерциализации предприятия и покупки внешних 

инновационных технологий. Залогом эффективного технологического 

трансфера на предприятии является его продуманная организация [10-11]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что особое значение 

процессы трансфера технологий имеют для предприятий туристического 

комплекса. Эти предприятия сегодня являются носителями технического 

прогресса в сфере обслуживания, предоставляют мощные инновационные 

сигналы предприятиям туризма и гостеприимства нашей страны для 

повышения производительности труда, диверсификации производства 

туристических услуг т.п. Основные функции, выполняемые на предприятия 

туризма и гостеприимства в процессе трансфера технологий, включают в себя 

следующее: проведение технологического мониторинга, формирования баз 

данных в сфере интеллектуальной собственности, а также потенциальных 

партнеров; определение направлений создания новых технологий, анализ 

коммерческого потенциала технологий. 

Следует сделать вывод о том, что эффективная организация 
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технологического трансфера зависит от готовности туристических предприятий 

к этому и рациональной организации процедуры получения или 

коммерциализации технологии. Основные факторы, обуславливающие 

эффективность технологического трансфера на предприятии - это 

конкурентоспособность технологических активов, технологическая культура 

предприятия, адекватная организационная структура, определение 

технологических направлений развития, ресурсное обеспечение. Все 

перечисленные факторы взаимосвязаны и в равной степени важны для 

предприятия. 

Практическое внедрение наших предложений позволит предприятиям 

сферы туристического бизнеса достичь определенных успехов при 

формировании основных положений своей производственно-коммерческой 

деятельности. 

В качестве вывода отметить, что туристская индустрия пронизана 

интеграционными процессами, способствующими усилению влияния 

интеллектуального потенциала всех уровней экономики. Развитие туризма 

сопряжено с получением ряда эффектов, основным из которых является 

интеллектуальный, образующийся под влиянием факторов внешнего и 

внутреннего воздействия. В силу этого, считаем возможным определить 

туристическую отрасль как способную использовать интеллектуальный 

потенциал субъектов различных уровней экономики  Украины для повышения 

уровня экономики и менеджмента туристических предприятий. 
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Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, в Україні повинна бути 

впроваджена система НАССР на всіх підприємствах, діяльність яких пов’язана 

з харчовою продукцією. На сьогоднішній день HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point) – аналіз небезпечних чинників і критичних точок 

контролю, визнана і використовується у світі як надійний засіб захисту 

споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію.  

Упровадження системи в Україні регулюється Законом «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», яким 

встановлено вимоги до впровадження систем управління безпечністю харчової 

продукції за принципами НАССР. 

Для уникнення ефекту «шокової терапії» для вітчизняних виробників 

харчової продукції були передбачені певні етапи впровадження системи, які 

передбачають фіксовані часові рамки [1]: 

 І етап з 20.09.2017 р. – на потужностях, на яких провадять діяльність із 

харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного 

походження (крім малих потужностей); наприклад, сільгосппідприємства, які 

займаються переробкою і реалізацією м’яса, ковбас, сирів, йогуртів тощо; 

 ІІ етап з 20.09.2018 р. – на потужностях, на яких провадять діяльність із 

харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти 

тваринного походження (крім малих потужностей); наприклад, 

сільгоспвиробник готової овочевої продукції; 

 ІІІ етап з 20.09.2019 р. – на малих потужностях (наприклад, кав’ярні, 

кіоски з шаурмою тощо). 

НАССР передбачає впровадження на підприємстві задокументованих 

процедур, за допомогою яких створюються умови для безпечного приготування 

якісних харчових продуктів. Зокрема, вони стосуються сфер планування 

виробничих, допоміжних і побутових приміщень підприємства, їх стану, 

захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх добавок, безпеки 

предметів і матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, здоров’я та 
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гігієни персоналу, поводження з відходами та сміттям, профілактики і боротьби 

зі шкідниками, маркування тощо. Важлива умова НАССР – підприємці повинні 

чітко документувати опис того, як на їхніх підприємствах дотримуються 

процедури за кожною з програм (регулюють певну сферу). Опис розробляється 

з урахуванням індивідуальних особливостей кожного конкретного 

підприємства [2]. 

Впровадження системи НАССР припускає чималі часові та фінансові 

витрати (від 10 до 300 тис. грн., залежно від розміру виробництва та компанії, 

яка розробляє документи). Однак, з огляду на підтверджену часом ефективність 

роботи НАССР в усьому світі, всі витрачені кошти і ресурси повністю і цілком 

виправдані: підприємства з налагодженою схемою роботи, згідно принципам 

системи безпеки харчових продуктів, значно підвищують свою 

конкурентоспроможність, і істотно розширюють сфери збуту своєї продукції. 

Це обумовлено наявністю серйозного внутрішнього контролю над продуктом 

на всіх етапах його виробництва, як ключових, так і другорядних [3]. 

Офіційно перевіряють наявність системи НАССР на підприємствах 

ограни Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (Держпродспоживслужби). 

Відповідальність за відсутність чинних процедур, заснованих на 

принципах НАССР, передбачена Законом «Про державний контроль за 

додержанням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».  

Для тих, хто не встигає впровадити систему до зазначеної дати – 

Держпоживслужба відноситься цілком лояльно. Законодавство допускає 

усунення помилок при першому аудиті у оператора ринку. Щодо тих, хто не 

бажає впровадження системи взагалі – будуть застосовані суворі заходи. 

Зокрема, на юридичних осіб може бути накладено штраф у розмірі тридцяти 

мінімальних заробітних плат; фізичні особи-підприємці можуть бути 

оштрафовані на 15 мінімальних заробітних плат. У разі вчинення порушення 
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оператором ринку вперше державний інспектор може обмежитися 

розпорядженням без оформлення відповідного протоколу. 

Систему НАССР безпосередньо запроваджує у себе сам суб’єкт. Для 

запровадження на підприємстві системи НАССР потрібна участь 

підготовленого спеціаліста. 

Дотримання НАССР вимагає законодавство Євросоюзу, США, Канади, 

Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу, які визнають проблему 

якості і безпеки харчових продуктів одним з пріоритетних напрямків. Тому 

виробникам, які виявляють бажання експортувати свою продукцію необхідно 

доводити свої виробничі потужності і продукцію до відповідності цим вимогам. 
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Ціллю діяльності машинобудівних підприємств є отримання 

максимальних прибутків при мінімальних витратах на виробництво продукції. 

В умовах нестабільної економічної ситуації та переорієнтації підприємств 
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України на нові ринки збуту для підвищення результативності управління 

підприємством широко застосовується процесний підхід. Застосування 

процесного підходу можливе за умови виділення окремих видів діяльності на 

підприємстві у бізнес-процеси, встановлення зв’язків між бізнес-процесами та 

визначення відповідальності за функцонування бізнес-процесів. Кожний процес 

має свого споживача, тому результат процесу повинен задовольнити 

конкретного споживача. Прибутковість підприємства буде забезпечена, якщо 

витрати на створення продукції та функціонування процесів будуть меньші за 

вироблену продукцю [2]. 

На українських машинобудівних підприємствах автомобільної 

промисловості для забезпечення виконання вимог споживачів впроваджено та 

продовжують впроваджувати системи менеджменту якості згідно з вимогами 

стандартів ISO 9001:2015,                     IATF 16949:2016, в основу яких 

покладено процесний підхід управління підприємством [4]. Згідно з вимогами 

стандартів на підприємствах автомобільної промисловості необхідно 

вимірювати ефективність процесів системи менеджменту якості. Але досі не 

існує єдиного підходу до управління витратами на якість в умовах процесного 

підходу управління підприємством через його складність і методологічну 

недосконалість [3]. 

Отже, проблематика управління витратами на якість в умовах процесного 

підходу до управління на машинобудівних підприємствах потребує подальшого 

вивчення для формування методологічного забезпечення. Управління 

витратами на якість за окремими бізнес-процесами дасть змогу більш 

поглиблено ідентифікувати та управляти витратами на якість, які додають 

цінність продукції, й такими, що не додають цінність, і створити базу знань для 

їх планування, контролю та аналізування. Інформація про витрати на якість по 

кожному процесу дасть можливість впливати безпосередньо на об’єкт 

управління та підвищити результативність й ефективність системи 

менеджменту якості машинобудівних підприємств [1].  
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У сучасних складних умовах функціонування економіки України 

відбувається пошук нових шляхів і методів підвищення ефективності діяльності 

підприємства, який є можливим лише на основі здійснення адекватної оцінки 

рівня ліквідності для подальшого окреслення перспектив на майбутнє.  

Таким чином, дослідження підходів визначення ліквідності підприємства 

є своєчасним та актуальним завданням. Проблеми та перспективи застосування 

таких підходів освітлені в працях великої кількості провідних науковців, а саме: 

Ю.С. Цал-Цалко, Л.А. Лахтіонова, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, О. Кононенко, 
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О. Маханько. 

Для функціонування будь-якого підприємства в умовах ринкових 

відносин і постійної конкурентної боротьби необхідною є отримання реальної 

оцінки фінансового стану підприємства і рівня його ліквідності 

(платоспроможності) при формуванні адекватних поточній ситуації 

управлінських рішень для своєчасного виявлення та реагування на існуючі 

загрози впливу внутрішніх та зовнішніх факторів фінансово-економічної 

діяльності.  

Фінансовий стан підприємства – це сукупність економічних параметрів, 

які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів, 

що характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальним 

співвідношенням запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами 

виробництва, своєчасним проведенням розрахункових операцій, ліквідністю 

(платоспроможністю). Таким чином, визначальною характеристикою 

фінансового стану суб'єкта господарювання є визначення його ліквідності.  

В науковій та навчальній літературі достатньо широко висвітлюється 

питання визначення поняття «ліквідності (платоспроможності)», тому що воно 

є ключовим елементом оцінювання стабільності діяльності кожного 

підприємства.  

Переважно вчені визначають ліквідність підприємства як їх спроможність 

своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання, що залежить від обсягу 

заборгованості та обсягу ліквідних коштів [1], деякі зарубіжні автори 

визначають ліквідність, як «здатність підприємства виконувати свої 

короткострокові зобов'язання на основі перетворення складових елементів 

поточних активів в грошову форму» [2; 3]. Велика кількість вчених 

ототожнюють поняття ліквідності та платоспроможності підприємства. 

У табл. 1 наведено визначення поняття «ліквідності 

(платоспроможності)» деякими вітчизняними науковцями. 

Таблиця 1 
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Визначення поняття «ліквідність (платоспроможність)» науковцями 

Автор(и) Визначення поняття 

Н.В. Тарасенко [4] під ліквідністю розуміється спроможність підприємства перетворювати свої 

активи на гроші без втрати їх ринкової вартості для покриття всіх необхідних 

платежів в міру настання їх строків на швидкість здійснення цього 

перетворення [2] 

Л.Вдовенко[5] ліквідність означає наявність у нього оборотних коштів, необхідних для 

погашення короткострокових зобов’язань, коли настає відповідний термін 

Л.А. Лахтіонова[6] ліквідність це здатність та швидкість перетворення оборотних активів у 

грошові кошти з метою погашення поточних зобов'язань як у міру 
надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.  

С.М. Халатур,  

Л.І. Бровко,  

Т.О. Моруга [7] 

ліквідність як здатність та швидкість перетворення оборотних активів у 

грошові кошти з метою погашення поточних зобов'язань як у міру 

надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів. 

Ю.С. Цал-Цалко [8] ліквідність здатність господарюючої системи вчасно і повністю виконувати 

свої зобов'язання.  

О.Кононенко, О.Маханько 

[9] 

Під платоспроможністю підприємства розуміють наявність у підприємства 

грошових коштів та їх еквівалентів в кількості, достатній для розрахунків по 

кредиторській заборгованості , яка потребує негайного погашення.  

С.А. Мехович, 

В.М. Тимофеєв,  

І.М. Погорєлов та ін. [10] 

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і їх 

еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що 

вимагає негайного погашення.  

Л.П. Кулаковська, 

Ю.В. Піча [11] 

Підприємство вважається платоспроможним, якщо грошові кошти, які в 

нього є, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова 

фінансова допомога іншим підприємствам) й активні розрахунки 

(розрахунки з дебіторами) покривають його короткострокові зобов’язання  

 

Виходячи з вище наведених визначень під ліквідністю більшість 

науковців розуміють здатність підприємства виконувати свої короткострокові 

зобов’язання. Такі науковці, як О. Кононенко, О. Маханько , С.А. Мехович, 

В.М. Тимофеєв, І.М. Погорєлов Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, ототожнюють 

поняття платоспроможності та ліквідності, як наявності достатньої кількості 

грошових коштів та їх еквівалентів (цінних паперів, дебіторську 

заборгованість) для покриття зобов’язань підприємства.  
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Прибутковість підприємства суб'єктів господарювання, незалежно від їх 

організаційно-правової форми і галузі функціонування, залежить від рівня 

забезпеченості підприємств ресурсним та фінансовим потенціалом, їх 

раціональним співвідношенням та ефективним використанням у процесі 

господарської діяльності. Таким чином, дослідження підходів визначення 

прибутковості підприємства є своєчасним та актуальним завданням. Науково 

обґрунтовані теоретико-методологічні аспекти сутності поняття прибутковості 

діяльності суб'єктів господарювання висвітлені в наукових працях Концеби 

С.М., Єпіфанової І.Ю., Мочерного С.В.  та багатьох інших. 

Ефективність виробництва визначається наявністю, станом всіх факторів 

http://www.economy.in.ua/pdf/12_2017/13.pdf
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виробництва: земельних та трудових ресурсів, основних виробничих і 

оборотних засобів. Збільшити виробництво продукції до повного задоволення 

потреби населення неможливо без всебічного прискорення розвитку 

підприємства [1]. 

Прибутковість – це показник, який характеризує ефективність діяльності 

підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати 

ефективне відтворення використаних ресурсів [2]. 

В науковій літературі існує велике різноманіття підходів щодо 

визначення сутності дефініції «прибутковість», що дає підґрунтя та зумовлює 

необхідність здійснити дослідження і також сформулювати визначення з 

урахуванням часової хронології. Визначення поняття «прибутковість» різними 

авторами наведено в таблиці 1. Отже, хронологічний аналіз останніх 

досліджень вченими-економістами поняття «прибутковість» показав, що це 

показник, який характеризує ефективність діяльності підприємства з точки зору 

здатності його приносити прибуток та забезпечувати ефективне відтворення 

будь-яких вкладених та використаних ресурсів, тобто прибутковість слід 

розглядати як складову ефективності діяльності підприємства і навіть більше, 

як складову системи показників, що відображають різні види ефективності 

діяльності в залежності від напрямку її дослідження. 

Таблиця 1 

Визначення поняття «прибутковість», наведене різними вченими в певній 

часовій хронології 

Автори Визначення поняття 

Мочерний С.В. [3] як показник ефективності …прибутковість суб’єкта треба розглядати з двох 

аспектів: по-перше, як прибутковість усього підприємства щодо всього 

авансованого капіталу, яка визначається нормою прибутку: відношенням 
річного прибутку до авансованого капіталу; по-друге, як прибутковість 

виготовлення окремої партії товарів, яка вимірюється відношенням 

прибутку до собівартості товарів  

Хмелевський О.В. 
[4] 

стан підприємства, що вказує на його здатність здійснювати рентабельну 
діяльність, забезпечувати платоспроможність, генерувати прибуток, на 

основі чого забезпечувати стабільність зростання та майбутній інноваційно-

інвестиційний розвиток 

Антонюк Р.Р.  [5] стійке економічне явище, що проявляється як підтверджена здатність 

підприємства генерувати позитивний фінансовий результат від здійснення 

як основної, так і всієї господарської діяльності, що полягає в перевищенні 
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доходу над здійсненими витратами в розмірі достатньому для ефективного 

подальшого функціонування  

Огійчук М.Ф.  [6] вид ефективності, що характеризує результативність діяльності 

економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). 
Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, 

витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей 

(зокрема, одержання прибутку)  

Осипова Т.В. [7] як показник ефективності … 

основою прибутковості є сам прибуток, який у цілому й визначає результат 

фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів 

господарювання. Тому прибуток зображає її результати  

Кучер Л.Ю. [8] як показник ефективності 

між прибутком і прибутковістю є тісний діалектичний взаємозв’язок: 

прибуток – це показник для зображення економічного ефекту в абсолютних 
показниках, а прибутковість – показник для зображення економічної 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання  

 

Проведені дослідження визначень понятійного апарату ефективності 

мають теоретико-практичну значущість щодо удосконалення визначення 

поняття «прибутковість», що дозволяє одержати комплексне уявлення про 

ефективність підприємства за всіма аспектами його діяльності в цілому, на 

засадах розрахунку відповідних рівней прибутковості, що й створює підґрунтя 

для його об’єктивного оцінювання. 
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Мале підприємництво – це основа розвитку економіки країн–членів ЄС. 

Так, «в Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого та 

середнього бізнесу, які дають більше половини загального обороту і доданої 

вартості. Число зайнятого населення в малому бізнесі Європи становить 

близько 70%» [1].. При цьому кожна з країн використовує власні інструменти та 

важелі управління малим підприємництвом (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз заходів, документів та інфраструктури щодо регулювання 

діяльності малого та середнього підприємництва [1,2,3] 

Назва країни Заходи та документи щодо підтримки малого 

та середнього підприємництва 

Назва інституції з підтримки малого 

підприємництва 

Європейський Союз 1.Внесення змін до податку на додану 

вартість; 2. Корегування умов фінансування; 

3.Зміни в соціальній політиці держав. 

Прийнято документ – Європейська хартія та.  

Багаторічна програма. 

Європейська акціонерна компанія, 

Європейський пул економічних 

інтересів, Фонд регіонального 

розвитку, Соціальний фонд. 

 

Іспанія Велику увагу приділяють розвитку 

наукомістких галузей і наукових досягнень, 

грунтуються на європейських програмах 

1.Товариства взаємного гарантування 

– гарантії для кредиторів,  надаючи 

свою власність для застави або 

виступаючи поручителями. 

2. Товариства взаємного 
фінансування,у т.ч. Державний 

інститут офіційного кредитування 

Іспанії. 

Німеччина Програми: «Концепція розвитку науково-

технічної політики по відношенню до 

підприємств малого і середнього 

підприємництва» – забезпечує фінансування; 

;«Стимулювання заощаджень для відкриття 

власного бізнесу».– сприяє для відкриття своєї 

справи із застосуванням проектів «start-up». 

Кредитна рада з відновлення, який 

відноситься до федерального 

керівництва Німеччини. Торгово-

промислові палати (ТПП), які 

об’єднані в асоціації. Вони входять до 

Об'єднання ТПП Європейського 

співтовариства. 

Великобританія СМБ надає гарантію повернення коштів, 

виданих банком (до 75%). ФМБ - це 

1. Служба малого бізнесу (СМБ); 2. 

Федерація малого бізнесу (ФМБ) 
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організація, що захищає і підтримує своїх 

членів, які сплачують для цього внески. ФМБ 

займається консультуванням підприємців.  

Франція На початковому етапі (2 роки) малі 

підприємства, як і в Німеччині, звільняються 

від місцевих податків, від внесків до фондів 

соціального забезпечення, знижуються інші 

податки для підприємців, що працюють в 

депресивних зонах. Протягом третього року 

сплачується 25% звичайної ставки, четвертого 

- 50%, п'ятого - 75%. 

Рух французьких підприємців 

(МЕДЕФ), в який входить Загальна 

конфедерація малого і середнього 

бізнесу, що складається їх 400 

галузевих федерацій. 

Китай На малих підприємствах зайнято близько 60% 
працездатного населення країни. Малі 

підприємства виробляють найбільшу кількість 

інноваційної продукції і технічних винаходів, 

а також продукції, що надається на експорт. 

1.Державний фонд розвитку малого і 
середнього 

підприємництва.2.Програми, 

спрямовані на вдосконалення 

китайської економіки терміном до 

2020-2050 років.3. Китайський центр 

з координації та кооперації бізнесу 

Сінгапур 1.Існує пільгове податкове законодавство в 

відношенні до малого підприємництва, яка 

спрямована на залучення іноземного капіталу 

та інвестицій. 2. Надають різні послуги: 

торговельних, транспортних, комунікаційних, 

фінансових, туристичних та інших. Ці сфери 
послуг надають робочі місця для переважної 

частини населення країни, що становить до 70-

80%..2. Програми по пільговому 

кредитуванню, які включають спеціальні 

позики, страхування кредитних ризиків, 

надання субсидій.  

1.Агентство «Spring», яке займається 

розробкою і реалізацією різних 

програм сприяння малому 

підприємництву, яке надає 

консалтингові, бухгалтерські та 

консультаційні послуги підприємця. 
2. Уряд фінансує у великій мірі 

навчання і підвищення кваліфікації 

кадрів, які зайняті в сфері малого 

підприємництва. Для цього 

функціонують державні та деякі 

приватні навчальні заклади. 

США 1.Адміністрація малого бізнесу, яка 

займається: забезпеченням фінансової 

підтримки малих і середніх підприємств; 

сприянням в отриманні державних замовлень; 

наданням консалтингових послуг і допомоги в 

управлінських рішеннях; наданням інформації 

про стан ринку і виконанням експертних 
висновків для підприємців-

початківців.2.Програма надання пільгових 

позик (від SBA) :  прямі позики - надаються 

SBA з власних кредитних джерел. Розмір 

позики не перевищує 150 тис. дол.; пайову 

участь у позиках комерційних банків; 

гарантування позик комерційних банків. 

1.Адміністрація малого бізнесу (Small 

Business Administration, SBA),2. 

Національний науковий фонд 

(National Science Foundation, NSF). 

Однак, форми прямого субсидування 

через державні відомства не мають 

достатньої гнучкості і оперативності. 

Україна Малий та середній бізнес забезпечує 79% 

робочих місць.. З березні 2016 року Україна 

приєдналась до програми Євросоюзу з 

фінансування бізнесу COSME, яка принесла 

нашій країні 117 млн євро на розвиток 
підприємництва. Запрацювала програма 

Horizon 2020 від Європейської комісії. З квітня 

2017 року 250 осіб в Україні, які мають дохід 

не більше 10 млн євро в рік і які ведуть 

діяльність не менше 3 років, мають змогу 

потрапити до програми від Німецького банку 

розвитку (KfW) та Німецько-Українського 

фонду (НУФ). 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі розробило Стратегію 

розвитку малого та середнього 

бізнесу в Україні до 2020 року. Вона 

передбачає, що до кінця декади 
український малий та середній бізнес 

повинен наростити обсяги реалізації, 

частку у валовій доданій вартості та 

прибутки 

 

За результатом проведеного дослідження (табл.1) видно, що Уряд 
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України ще недостатньо приділяє уваги розвитку малого та середнього 

підприємництва. Більшість розвинутих країн створюють власні асоціації, фонди 

щодо стимулювання, кредитування, страхування та консультування діяльності 

підприємств малого та середнього бізнесу. За рахунок цих підприємств 

розвинуті країни світу проводять діяльність у сфері виробництва, послуг, 

наукоємної продукції, інформаційних технологій. При цьому багато країн 

надають ділові консультаційні послуги малому підприємництву у галузі 

оподаткування, кредитування, ведення бухгалтерського обліку та виходу на 

міжнародні ринки [4]. В цих умовах ділове консультування займає важливе 

місце у розвитку малого підприємництва. 
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 Проведення медичної реформи, яка почалася в Україні у 2017 році, 

турбує всіх її громадян. Особливим цього процесу є те, що реформа проходить 

на базі децентралізації влади, тому вона передбачає передачу «повноважень і 

http://http:%20/%20www.remzavod.biz/e9.html
http://http:%20/%20www.remzavod.biz/e9.html
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ресурсів спроможним об’єднаним територіальним громадам» [1, С.1155]. В 

результаті заклади охорони здоров’я набули адміністративну автономію, яка 

дозволяє максимально повно використовувати кадровий потенціал організації.  

Кадровий потенціал підприємства (від лат. Potentia — можливість, 

потужність, сила) — це загальна (кількісна та якісна) характеристика персоналу 

як одного з видів ресурсів, пов'язана з виконанням покладених на нього 

функцій і досягненням цілей перспективного розвитку підприємства [2, С.66].  

Під час проведення медичної реформи особливої важливості набуває 

формування ефективної системи управління кадровим потенціалом, елементи 

управління якої за думкою авторів [3, С.242] складаються «з трьох блоків: 1) 

технологія формування персоналу, до яких відносяться кадрове планування, 

визначення потреби в наймі, набір, відбір, прийом, вивільнення, іноді сюди 

включають адаптацію працівників; 2) технологія розвитку персоналу, які 

об'єднують навчання, кар'єру і формування кадрового резерву; 3) технологія 

раціонального використання персоналу, що включають оцінку, мотивацію, 

нормування праці». 

Для розробки заходів щодо подальшого розвитку кадрового потенціалу 

доцільно побудувати механізм, за допомогою якого буде реалізовуватися 

медична реформа. В роботі [4, С.66] запропоновано організаційно-економічний 

механізм використання персоналу, під яким автори розуміють «систему 

взаємопов’язаних принципів, чинників, відповідних складових, які пов’язані з 

використанням персоналу підприємства та ґрунтуються на результатах 

комплексної кількісної оцінки рівня використання персоналу, на відповідних 

методах його дослідження, та напрямах поліпшення використання 

підприємства з метою підвищення ефективності діяльності підприємства». При 

цьому автори не здійснюють розмежування організаційного та економічного 

механізмів.  

На наш погляд, проведення медичної реформи потребує створення 

ефективного економічного механізму управління кадровим потенціалом  
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закладів охорони здоров’я. Його формування у першу чергу стосується вибору 

моделі фінансування закладів. Як зазначає автор роботи [5, С.40], «експерти 

виділяють чотири класичні моделі, які відрізняються джерелами фінансування: 

1) модель приватного фінансування охорони здоров’я (американська);  

2) модель Бісмарка – медичне страхування (німецька);  

3) модель Беверіджа – бюджетне фінансування (англійська);  

4) модель Семашка (колишня радянська)». 

У сучасних умовах ці моделі не функціонує у чистому вигляді, а є 

гібридними. При цьому багато розвинутих країн світу (США, Німеччина, Італія, 

Нідерланди та інші) визначають доцільність проведення реформування 

існуючих моделей. Так, у США  у ході медичної реформи запропоновано  

«зробити саму систему охорони здоров’я та медичного страхування більш 

доступною широким верствам населення  та  ввести субсидії малозабезпеченим 

на медичну страховку» [5, С.40].  

 З точки зору фінансування найбільш прогресивним є економічний механізм 

Великобританії, оскільки він базується на надходження від податків, які 

становлять 90% бюджету охорони здоров’я, використанні державного 

страхування та приватній медицині. 

Основним принципом фінансування у Великобританії, який запозичила й 

Україна – «гроші йдуть за пацієнтом». Пацієнтам це надає право вільного 

вибору лікаря, гонорар якого залежить від кількості пацієнтів, їх статі, віку. 

При цьому допомога лікаря загальної практики здійснюється безкоштовно, а 

якщо хворий звертається із власної ініціативи до вузьких фахівців – за власний 

рахунок [5, С.41]. Тобто реформою передбачено змішане фінансування 

кадрового потенціалу – бюджетні джерела та власні кошти пацієнтів. 

Таким чином, економічний механізм управління кадровим потенціалом в 

Україні передбачає налагоджування системи змішаного фінансування закладів 

охорони здоров’я, а саме: бюджетне фінансування фахівців, які є сімейними  

лікарями; приватне  – незалежними лікарями загальної практики.  Доцільним, 
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на наш погляд, є використання досвіду Німеччини щодо системи медичного 

страхування.  
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Конкуренція в маркетингу– змагання за споживача на конкурентному 

ринку товарів та послуг, орієнтоване на максимальне задоволення потреб 

споживачів і отримання прибутку. Розрізняють конкуренцію цінову (вплив на 

попит через зміну цін з урахуванням факторів попиту, витрат або конкуренції) 

й нецінову (вплив на споживчий попит внаслідок поліпшення упаковки, 

доставки, сервісу, доступності та інших маркетингових факторів, реклами 

певних особливостей своєї продукції). В сучасних умовах найпоширенішою є 

нецінова конкуренція [2, c.3]  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674042:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674042:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/Nvmgu_eim_2017%20_24%282%29__11
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/Nvmgu_eim_2017%20_24%282%29__11
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Ризики цінової конкуренції. В рамках конкурентної боротьби робити 

основну ставку на цінові фактори буде досить небезпечно. Їх тривале 

використання призводить до виснаження ресурсів, які потрібні компанії для 

свого подальшого розвитку. Може виникнути ризик не розрахувати власні 

сили, поступившись супернику, у якого в розпорядженні більш серйозні 

фінансові можливості. Компанія, яка не володіє достатньою кількістю коштів 

для розширення і модернізації виробництва, поліпшення якості продукції, в 

подальшому зіткнеться з ураженням в ціновій боротьбі з конкурентом, який  

використовує для розвитку і конкуренції не тільки свій прибуток, але також 

інші джерела грошей - отримання дешевих позик, коштів засновників та ін. На 

думку прихильників активного застосування засобів цінової конкуренції, 

втрати прибутку через зниження цін компенсуються за рахунок підвищення 

продажів. Але на практиці таке твердження не зовсім коректно. Діяти ця схема 

буде, поки є достатні виробничі потужності, з відповідним ринком та іншими 

факторами. Ефективне зниження цін можливе для тактичних завдань - зокрема, 

для ліквідації складських запасів, ослаблення фінансового становища свого 

конкурента і ін [3, с.214].  

На гостроту конкурентної боротьби впливають різні чинники [1, с.124]:  

1. Боротьба посилюється, коли кількість конкуруючих фірм, підприємств 

чи організацій збільшується і коли вони стають відносно порівнюваними з 

погляду розмірів і можливостей. Кількість є важливим чинником, оскільки, чим 

вона більша, тим більша ймовірність виявлення підприємством нових 

стратегічних ініціатив.  

2. Конкурентна боротьба посилюється, коли попит на продукт зростає 

повільно. 

 3. Конкуренція на певних сегментах ринку може посилюватися ще й 

тому, що попит на товари або послуги вирізняється значними сезонними 

коливаннями.  

4. Конкуренція посилюється, коли товари підприємства недостатньо 
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диференційовані.  

5. Суперництво зростає відповідно до розміру віддачі від успішних 

стратегічних маневрів.  

6. Боротьба має тенденцію до посилення, коли залишати ринок 

виявляється дорожчим, ніж продовжувати конкурентну боротьбу.  

7. Конкуренція набуває гострого та непередбачуваного характеру під час 

поглиблення розбіжностей між підприємствами в підходах до стратегій, 

кадрового складу, загальних пріоритетів, ресурсів. 

Для ефективного управління маркетинговою діяльністю в умовах 

конкурентної боротьби варто виділити такі напрямки: 

 1. Стратегія блакитного океану. ЇЇ суть полягає в створенні нового 

продукту, формуванні коли яка була раніше попиту, нового ринку, де 

практично відсутні конкуренти. Під “блакитним океаном” розуміється як раз 

новий неконкурентний ринок.  

Проект повинен створювати інновацію цінності для споживача, а не 

просто цінність. Нова цінність створюється для споживачів за допомогою 

інноваційних товарів, інноваційних методах їх виробництва і принципово 

нових способів продажу, які ринок раніше ніколи не пропонував; 

Способи протистояння цінової конкуренції [3, с.241]:  

1. Підвищення цін. Перший крок, який дозволяє компанії поступово 

виходити з цінової конкуренції, - зростання своїх цін.  

2. Додаткові послуги. Проведіть аналіз, що може бути цікаво покупцям, 

крім безпосередньо вашого товару. При розумінні глибинних потреб клієнтів 

вдасться усвідомити і список відповідних додаткових послуг. В результаті 

вдасться домогтися серйозних преференцій для конкуренції навіть на 

стандартному ринку. Однак необхідно пам'ятати - важливо не просто 

запропонувати додаткові послуги або товари, але також донести інформацію 

про їх цінності.  

3. Пропонуємо набори. Набори призначені для головної мети покупців - 
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зручно вирішуючи конкретної проблему. Тому завдяки грамотно складеним і 

продуманим наборам компанія отримує можливість відвернути свою аудиторію 

від запропонованих цін.  

4. Різні ціни на товар. Простий принцип - пропонуйте кілька цін для 

товару або послуги. Поширена практика за кордоном, яка поки лише 

зароджується в Україні. 

 5. Лояльність бренду. Не можна вважати даний крок останнім, оскільки 

необхідно вести постійну роботу для поліпшення лояльності до бренду.  

Отже, в умовах зростаючої конкуренції на ринку успішність компанії 

визначається ефективністю управління маркетинговою діяльністю. Знання 

актуальних інструментів управління маркетинговою діяльністю і вміння 

застосовувати їх на практиці дає конкурентну перевагу компаніям, допомагає 

досягати бажаних результатів на ринку [2, c.86]. 
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Nowadays energy efficiency implementation and renewable energy 

development is one of the priority tasks of the state energy policy of Ukraine. Despite 

the fact that today the commercial banks of Ukraine has opened a number of credit 

programs in the field of energy efficiency and alternative energy, the conditions of 

attracting financial resources in their framework are economically unprofitable for 

borrowers.  

An alternative to domestic lending is to attract investment through international 

banks and funds. The World Bank Group’s institutions are the major financial 

organizations implementing credit programs in the field of energy efficiency, energy 

saving and green energy in Ukraine: International Finance Corporation, European 

Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Overseas 

Private Investment Corporation.  

Among aforementioned financial organizations the most notable in the 

Ukrainian market is the European Bank for Reconstruction and Development, which 

has opened three credit lines: Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, IQ 

Energy and Ukraine Energy Efficiency Program. Consider the features of credit 

resources attracting under IQ energy credit line. 

IQ Energy is the credit line of the European Bank for Reconstruction and 

Development, which provides loans for the purchase of energy efficient materials and 

their installation to improve energy efficiency for residential properties: single-

apartment houses and apartment buildings houses [1]. 

The borrower under the IQ Energy program can be any individual who has 

access to the premises in Ukraine and has a desire to take measures to improve its 

energy efficiency.  

The credits within the IQ Energy program are provided in the national currency 

of Ukraine by commercial participating banks of the program, including Raiffeisen 

Bank Aval, OTP Bank, Ukrsibbank and Credit Agricole bank. The participating 

banks independently establish the size of interest rates on loans and the amount of 

other related payments.  
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Under the IQ energy program, credits are provided if projects: 

− meet the requirements of building norms, requirements of the legislation of 

Ukraine regarding energy efficiency, ecology, fire safety, etc.;   

− use the materials and equipment only from the catalogue of the IQ Energy 

program; 

– сlaim not receive credits or compensations within other programs, in particular 

within the framework of the State Target Economic Program on Energy Efficiency 

and the Development of Energy Production from Renewable Energy Sources and 

Alternative Fuels. 

There are also some restrictions on the expences:  

− during the purchase of equipment in the amount of up to 50 thousand UAH, 

the amount can be paid in cash, but if the amount exceeds this limit, it must be paid in 

cashless form;  

− purchase of equipment subject to warranty repairs or maintenance, shall be 

issued by a fiscal receipt in accordance with the requirements of Cabinet of Ministers 

of Ukraine Resolution Resolution No. 231 of 16 March 2017 [2].   

− payment of the main equipment from the IQ Energy catalogue, which is not 

covered by the mentioned Resolution No. 231, is allowed only in cashless form.  It is 

allowed to purchase the additional equipment with an exclusive commodity cheque 

for an amount not exceeding 20% of the total cost of the project. 

In addition to loans, IQ energy borrowers have the right to receive grants as a 

reward for successful implementation of projects.  

For the grant base calculation smaller value among the following is used:  

– EUR equivalent of the credit funds received to fund the project under IQ 

Energy program;  

– cost (investments) in the project under the IQ Energy program.  

For loans received in the period from 11 July 2017 to 10 September 2020 

inclusively, a single grant rate of 35% is valid. The maximum sum of all grants for all 

loans, which the one person under IQ energy can claim, is 3000 euros. Grants 
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received under the IQ Energy program are not subject to individual income tax 

according to the Tax Code of Ukraine.  

The term of validity of IQ Energy credit program is from April 07, 2016 to 

September 10, 2020, inclusive. Since its foundation in Ukraine, 21264 families have 

taken advantage of this credit program. As of the beginning of 2018, the program 

issued loans of 617 million UAH and compensation worth more than EUR 4.3 

million [3].  

To sum up, IQ energy credit line is a good alternative to the credit programs of 

Ukrainian commercial banks in the sphere of energy saving and renewable energy 

development. For more dynamic implementation of investment projects it is 

necessary to effectively inform potential borrowers about the opportunities and 

benefits of attracting credit capital within it. 

1. IQ energy, 2019 [Electronic resource]. – Access mode:   http://www. iqenergy.org.ua. 

2. Approval of the list of groups of technically complex household goods subject to warranty 

repair or warranty replacement for the purpose of use of registrars of settlement operations: Cabinet 

of Ministers of Ukraine Resolution No. 231 of March 16, 2017 [Electronic resource]. – Access 

mode:  https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/231-2017-%D0%BF). 

3. 40% compensation for the Association of co-owners of apartment building under the IQ 

energy program, 2018 [Electronic resource]. – Access mode:  https://okna.ua/ua/library/yak-

otrymaty-kompensatsiyu-osbb-iq-1. 
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Одним з інструментів податкового стимулювання є прискорена 

амортизація, що здатна запустити процес створення інновацій. «Валове 

самофінансування» - сумарна величина амортизаційних відрахувань і 

нерозподіленого прибутку за певний період часу. Вдосконалення державної 

амортизаційної політики за рахунок раціонального використання прискореної 

амортизації є одним з найважливіших напрямів нарощування валового 

самофінансування [1, с. 318]. 

У високо розвинутих країнах широко застосовується прискорена 

амортизація устаткування як стимул для оновлення виробничих засобів. 

Амортизаційна політика має бути спрямована на інтенсивне оновлення 

виробничого потенціалу. Нарахування прискореної амортизації на основні 

засоби, які задіяні в інноваційній діяльності успішно практикується багатьма 

економічно розвинутими країнами, обладнання амортизація нараховується 

переважно методом зменшення залишку, а на приміщення – прямолінійним. 

Найвищі норми амортизації застосовуються у таких країнах як Японія, Канада, 

Швеція, найменші – У Австрії та Франції. (Наприклад у Канаді на комп’ютерне 

обладнання норма амортизації становить 55%).  

Австрія поєднує 25% ставку корпоративного податку з вузьким 

застосуванням інструментарію прискореної амортизації, яка реалізується за 

допомогою права підприємств на початкове списання частини первісної 



192 

 

вартості основних фондів у рік їх придбання залежно від виду активів [2]. До 

прикладу, для будівель розмір початкового списання дорівнює від 2 до 3% 

первісної вартості, для автомобілів та нематеріальних активів – 6%, для інших 

основних фондів – 9%. [3, с. 416]. 

Німеччина з 1 січня 2008 року застосовує ставку корпоративного податку 

на рівні 29,8% та широко використовує такий інструментарій інтенсифікації 

інвестиційних процесів, як прискорена амортизація. Амортизаційна політика 

заохочує списання значної частки вартості основних фондів вже у перші роки їх 

експлуатації. Перелік основних фондів, щодо яких можна застосовувати 

прискорену амортизацію в Німеччині, є найширшим у Євросоюзі [4, с. 153]. 

У Швеції дозволена прискорена амортизація для машин та устаткування 

за допомогою методу зменшуваного залишку з максимальною нормою 30% від 

первісної вартості. Для будівель застосовується прямолінійний метод, норма 

амортизації коливається в межах від 1,5 до 5%. У Японії система прискореної 

амортизації застосовується для компаній, що використовують або 

енергозберігаюче устаткування, або устаткування, яке сприяє ефективному 

використанню ресурсів і не шкодить навколишньому середовищу. 

Застосовуються різноманітні норми прискореної амортизації – від 10 до 50 %. 

Проте найбільш поширена ставка складає в середньому 15–18 % [5, с. 21]. 

У перелічених державах амортизаційні відрахування займають домінуючі 

позиції у фінансуванні інвестицій, а також складають основу інвестиційного 

потенціалу підприємства, таким чином забезпечують додаткову значимість 

амортизаційного стимулювання інноваційної діяльності. Так, зокрема, частка 

амортизації у загальному обсязі капітальних вкладень коливається на Заході у 

межах 50–75 % [6, с. 23]. Аналізуючи зарубіжний досвід ведення 

амортизаційної політики, ми можемо виділити основні її способи: 

– скорочення терміну амортизації проти строку служби; 

– використання підвищених норм амортизації; 

– комбінований метод: одночасне скорочення амортизаційного 
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терміну та використання підвищених ставок амортизації. 

Використання прискореної амортизації має позитивний вплив на 

інноваційну активність адже: 

1. Даний метод є «безпроцентною позикою» на розвиток 

підприємства. В першій половині терміну експлуатації обладнання за рахунок 

збільшення амортизаційних витрат підвищується собівартість продукції. 

2. Великі амортизаційні відрахування забезпечують зростання 

інвестицій та пришвидшують процес оновлення парку устаткування. 

Отже, для того щоб вчасно змінювати свої домінуючі позиції в економі, 

оновлення основного капіталу має відбуватися набагато швидшими темпами. 

Представлена концепція нарахування прискореної амортизації надає 

можливість задіяти механізм податкового стимулювання, що направлені на 

досягнення 5-го та 6-го технологічних укладів, що таким чином створить 

передумови для здійснення Україною технологічного прориву.  

Список літератури: 

1. Орлов П. А. Амортизаційна політика як інструмент активізації інвестиційної та 

інноваційної діяльності підприємств / П. А. Орлов, С. П. Орлов // Інновації : проблеми науки 

і практики 2006 : монографія. – Х. : ВД „Інжек”, 2006. – С. 317–335. 

2. Ресурс Європейської комісії «База даних податків в Європі» (Taxes in Europe 

database) / [Електронний ресурс]. – URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/ 

3.   Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія / За 

заг. ред. Ю.Б. Іванова. – Харків, 2007. – 445 С. 

4. Юрій С. І. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня 

парадигма податкової політики в Україні [Текст] : монографія / Юрій С. І., Крисоватий А. І., 

Кощук Т. В. – Тернопіль, 2010. – 289 С. 

5. Белов В. Н. К вопросу о российской инновационной политике. Зарубежный 

опыт // Инновационная политика и инновационный бизнес в России : аналитический 

вестник. – М., 2001. – № 5(146). – С. 16–27. 

6. Инновации – фактор экономического роста / П. Г. Никитенко, А. В. Марков, И. 

И. Сержинский, В. А. Колотухин ; под ред. П. Г. Никитенко. – Минск : НО ООО „БИП-С”, 

2003. – 85 с. 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА  

ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Жмайлова Ольга Григорівна, 

к.е.н., доцент 

Сумський національний аграрний університет 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/


194 

 

Слюсарева Людмила Валеріївна, 

к.е.н., доцент 

Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь 
 

В умовах інтеграції економіки України до Європейського співтовариства 

постає проблема виходу вітчизняних підприємств і виробленої ними продукції 

на світові ринки. Особливо це стосується підприємств аграрного сектора. 

Україна, яка на сьогодні має значний природно-ресурсний, технологічний, 

виробничий, науково-освітній, культурний потенціал ще не входить до переліку 

розвинених країн світу.  

Вивчення даного питання дослідниками показало, що основною 

причиною цього є ситуація, коли детермінанти конкурентних переваг аграрного 

сектору економіки залишаються недостатньо розвиненими.  Як результат, в 

країні низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних товарів, що 

потребує найближчими роками ефективного вирішення питання підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору економіки на основі інновацій та 

забезпечення їх фінансування.  

На сьогодні Україна залишається серед світових лідерів за напрямами 

прикладних розробок у сфері лазерної та аерокосмічної техніки, засобів зв'язку 

та телекомунікацій, програмних продуктів та має всі можливості для науково-

інноваційного шляху розвитку. При цьому, за даними Всесвітнього 

економічного форуму у 2017-2018 рр., частка реалізованої інноваційної 

продукції України на світовому ринку високотехнологічної продукції у 2017-

2018 рр.. не перевищила 5 % [ 1 ]. 

 В останнє двадцятиріччя виник новий напрям економічної науки – 

«інноваційна економіка» [ 2 ], де  інновації розглядаються як основне джерело 

внутрішньогалузевої конкуренції аграрного сектору економіки та мають 

практичну значимість. Тобто, підприємство, яке займається впровадженням 

нововведень, має певні конкурентні переваги над іншими підприємствами 

конкретної галузі, наприклад, сільського господарства. Це дає йому можливість 
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отримати більший за розміром прибуток (на величину, так званої, інноваційної 

ренти), завоювати додаткових покупців, розширивши, при цьому, ринок збуту 

виробленої продукції. 

Зазначимо,  що економічне зростання аграрного сектора економіки, а 

відповідно, й рівень його конкурентоспроможності певною мірою залежить від 

інноваційного розвитку відносин в аграрній сфері, основними складовими 

якого визначені наступні: 

– організаційні інновації (спеціалізація і концентрація виробництва; 

інституціоналізація нових форм організації праці і виробництва; вдосконалення 

систем управління);  

– науково-технологічні інновації (розвиток аграрної науки; застосування 

автоматизованої високопродуктивної техніки, машин і обладнання; 

використання прогресивних технологій виробництва, зберігання та реалізації 

продукції; нових видів тарних і пакувальних матеріалів); 

– агротехнічні інновації (застосування інтенсивних систем (точного) 

землеробства; виведення і використання нових високопродуктивних сортів 

рослин і порід худоби; розширення площ меліорованих і відновлення 

виснажених земель; застосування добрив і біологічних засобів захисту рослин); 

– екологічні інновації (охорона навколишнього природного середовища; 

впровадження безвідходного виробництва; використання різних видів 

відновлюваної енергії; застосування органічних методів землеробства; розвиток 

зеленого туризму); 

– фінансово-економічні інновації (удосконалення форм і методів 

реалізації продукції; організація праці та її матеріальне стимулювання; 

впровадження нових механізмів фінансового забезпечення; удосконалення 

механізмів державного регулювання та підтримки; розвиток інфраструктури). 

Інноваційний розвиток в провідній галузі аграрного сектору  має свою 

специфіку і, насамперед, пов’язується з розробленням і практичним 

застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій, інтенсифікацією 
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аграрного виробництва (як процесу концентрації сукупних затрат живої та 

уречевленої праці на земельну ділянку,  яка визначає доцільність вкладення і 

визначення оптимальних співвідношень між засобами виробництва та обсягом 

одержаної продукції) на основі підвищення генетичного потенціалу 

сільськогосподарських рослин та тварин, використанням прогресивних методів 

селекції та екологічно безпечних і економічно доцільних технологій у 

виробництві продуктів харчування.  

Таким чином, основною метою інноваційного розвитку підприємств 

аграрної сфери є використання та комерціалізація результатів наукових 

досліджень і розробок з метою вдосконалення технологій виробництва, 

оновлення та розширення номенклатури продукції (товарів) із новими 

смаковими, оздоровчими властивостями та поліпшення їх якості.  

Інноваційний розвиток аграрного сектора, передусім, має бути пов’язаний 

зі створенням сучасних автоматизованих технологічних ліній і виробництв 

нового покоління з кращими економічними й енергетичними показниками, 

нових технологій на основі біотехнологій, безвідходних технологій, 

впровадження у виробництво сучасного фасувально-пакувального обладнання 

тощо.  

Це дасть можливість отримати додаткові конкурентні переваги 

підприємств аграрної сфери, а пріоритетом аграрного сектору має стати 

орієнтація на експорт готової продукції, а не лише сировини. 
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Впровадження політики енергозбереження, енергоефективності та 

розвитку відновлювальної енергетики в теплоенергетичній сфері житлового 

сектору на сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки близько 40% теплової 

енергії в Україні споживається саме побутовим сектором [1]. 

Перші кроки в цьому напрямі вже були зроблені урядом країни, і, як 

наслідок, сьогодні власники приватних домогосподарств мають можливість 

скористатися низкою мотиваційних програм, спрямованих на стимулювання 

зниження споживання енергії для обігріву приміщень, до основних з яких 

належать: 

1. Урядова програма «Теплі кредити» [2], яка діє для населення, 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних 

кооперативів з жовтня 2014 року та передбачає компенсацію з державного 

бюджету:  

– 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання 

негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;  

– 30% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання 

енергоефективного обладнання та матеріалів для фізичних осіб ‒ власників 

приватних будинків;  

– 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн в розрахунку на одну 

квартиру) для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
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будівельних кооперативів, як юридичних осіб;  

– до 70% для отримувачів субсидій, які входять до складу об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів.  

Станом на кінець 2017 року в рамках програми було надано кредитів на 

суму 182,81 млн дол. США., із яких держава компенсувала 71,69 млн дол. 

США. 

2. Програма фінансування енергоефективності житла Європейського 

Банку Реконструкції та Розвитку − IQ energy [3]. Програма IQ energy 

передбачає компенсацію кредитів для придбання енергоефективних матеріалів 

та робіт з їхнього монтажу з метою підвищення енергоефективності житлових 

помешкань – одноквартирних будинків (садибних та котеджних будинків) та 

квартир у багатоквартирних будинках.  

У рамках програми власники приватних домогосподарств та об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків мають можливість отримати  

компенсацію до 35% від суми кредиту (але не більш ніж 3000 євро) на 

придбання енергоефективного обладнання та матеріалів (систем 

енергопостачання, твердопаливних котлів на біомасі,  сонячних колекторів, 

теплових насосів, теплових лічильників тощо). 

Кредити за програмою IQ energy надаються комерційними банками – 

учасниками програми у національній валюті, терміном від 1 до 5 років. Станом 

на кінець 2017  року в рамках програми IQ energy було видано кредитів на суму 

14 млн дол. США, а розмір компенсацій склав 1,93 млн дол. США. 

Варто зазначити, що попри ефективність вищезазначених  мотиваційних 

програм, сьогодні існує низка бар’єрів, що стримують впровадження заходів з 

енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики у сфері 

теплопостачання житлово-комунального сектора, а саме:  

− монополія комунальних підприємств на централізоване 

теплопостачання не стимулює власників теплогенеруючих об’єктів 
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впроваджувати заходи з енергоефективності та енергозбереження. Як наслідок 

20-30% теплоенергії втрачається при її виробництві та транспортуванні до 

кінцевого споживача; 

− субсидування державою витрат на сплату комунальних послуг із 

теплопостачання не стимулює власників приватних домогосподарств 

впроваджувати заходи з енергоефективності, енергозбереження та залучення 

відновлювальних енергетичних ресурсів у процес енерговиробництва.  

− необхідність значних інвестицій для реалізації проектів з 

енергозбереження та відновлювальної енергетики, і, водночас, відсутність 

доступного довгострокового кредитування на реалізацію таких проектів в 

Україні. Одним із варіантів усунення даної проблеми могло б стати формування 

енергетичних кооперативів з метою об’єднання фінансових ресурсів 

територіальних громад для спільної реалізації вищезазначених проектів [4], 

однак, на сьогодні в Україні відсутня повноцінна нормативно-правова база, яка 

б регулювала діяльність енергетичних об’єднань. 

Таким чином, протягом останніх років уряд країни реалізує низку 

програм, спрямованих на стимулювання власників приватних домогосподарств  

впроваджувати заходи з енергозбереження та розвитку відновлювальної 

енергетики. Для посилення ефективності проаналізованих програм необхідне 

усунення низки вищезазначених бар’єрів. 
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Розвиток інновацій в усіх сферах економіки характеризує сучасні 

науково-технічні, виробничі, соціально-економічні та суспільні процеси в 

Україні. Від впровадження інноваційних механізмів розвитку залежить 

швидкість руху України в напрямку входження до числа розвинених країн.  

В Україні функціонують інноваційні центри, науково-навчальні центри, 

інноваційні бізнес-інкубатори, центри інновацій і трансферу технологій, центри 

комерціалізації інтелектуальної власності, регіональні центри науки, інновацій 

та інформатизації, інноваційно-технологічні кластери, консалтингові фірми, 

венчурні фонди. Однак, конкурентна позиція України є нестійкою, що 

відображено у деяких світових рейтингах. 

За даними Всесвітнього економічного форуму у Звіті про глобальну 

конкурентоспроможність 2017-2018 років, Україна посіла 81 місце серед 137 

досліджуваних держав, піднявшись на чотири позиції. За компонентами 

показника, який характеризує ефективність ринків - ключового фактора на 

стадії інвестиційного зростання - Україна посідає 101 місце за ефективністю 

товарних ринків серед 137 держав, 120 - за ефективністю фінансових ринків і 

86 - за ефективністю ринку праці. Готовність до адаптації технологій та 

інновацій оцінена на рівні 81 місця. При цьому за показником “Ринкові 

інституції” наша держава посідає 118 місце, а за розвитком бізнесу - 90. Серед 

факторів, важливих для розвитку промисловості, сприятливими є хіба що 

розмір доступного ринку (за ємністю ринку Україна посідає 47 місце) та освіта 

(наша держава посідає 35 місце). Незважаючи на велику кількість вчених та 
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інженерів, а також частку людей, які мають вищу освіту, Україна має 

посередній рейтинг за показником “Інновації” та низькі значення показників 

“Взаємозв’язки університетів з промисловістю у сфері досліджень і розробок”, 

“Технологічна готовність”. Найбільш проблемним показником залишається 

“Іноземні інвестиції та трансфер технологій”. 

Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого 

агентством Bloomberg у 2018 році, Україна на 53 місці серед 60 досліджуваних 

держав. При цьому наша держава виявилася найгіршою за продуктивністю 

праці (60 місце), що свідчить про низький рівень застосовуваних технологій та 

виробництва товарів з низькою доданою вартістю, потрапила до трійки 

аутсайдерів за технологічними можливостями (58 місце) та посідає 54 місце за 

рівнем витрат на дослідження та розробки у валовому внутрішньому продукті. 

Водночас вона зберігає високе 28 місце за ефективністю вищої освіти та 35 

місце за патентною активністю, тобто має потенціал до розвитку. 

Інноваційне табло ЄС, яке включає дані щодо держав європейського 

співтовариства, держав-кандидатів на вступ в ЄС та деяких інших держав, 

віднесло Україну до групи “Інноватор, що формується” разом з Болгарією, 

Македонією та Румунією. Проведений покомпонентний аналіз свідчить, що 

Україна має значні нереалізовані можливості в інноваційному розвитку, 

особливо щодо комерціалізації нововведень і у сфері захисту прав на 

інтелектуальну власність. Головними перевагами України є вигідне географічне 

положення, ємний ринок, наявність поглибленої та всебічної зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС та відносно високий рівень розвитку людського 

потенціалу. 

За даними Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index), у 

2018 році Україна посіла у рейтингу найвищу позицію за останні сім років - 43 

місце, покращивши його на сім позицій, а в попередньому році Україна 

піднялася на шість пунктів, що обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної 

ефективності - співвідношенням отриманого результату до інноваційних 
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ресурсів. Серед сильних сторін держави варто відзначити такі показники, як 

створення знань і результати наукових досліджень, співвідношення патентів за 

походженням до валового внутрішнього продукту за паритетом купівельної 

спроможності, витрати на комп’ютерне програмне забезпечення у відсотках до 

валового внутрішнього продукту, експорт інформаційно-комунікаційних 

послуг у відсотках загального обсягу торгівлі.  

Таким чином, аналіз інноваційності економіки України відносно 

світового рівня на основі міжнародних індексів свідчить, що Україна має 

високий освітній та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні 

нововведення у вигляді ідей, наукових розробок, патентів. Серед конкурентних 

переваг України варто виділити такі: 

- відповідно до Глобального індексу конкурентоспроможності - висока 

ємність ринку, якість вищої, середньої та професійної освіти; 

- відповідно до Глобального індексу інновацій основою української 

інноваційної конкурентоспроможності є людський капітал.  

Серед основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні є: 

- недосконалість інституцій, зокрема політичного, регуляторного та 

бізнес-середовища; 

- слабко розвинута інфраструктура, у тому числі інноваційна. 

Отже, належних зрушень в структурі економічної системи поки що не 

відбулося. Враховуючи це, нагальною є проблема модернізації української 

економіки з метою підвищення технологічного рівня виробництва для 

забезпечення конкуренції українським товарам. Саме на виконання цього 

стратегічного завдання має бути спрямована інноваційна політика України. 
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6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУЧАСНІ 

КОНЦЕПЦІЇ 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ПОДАТКІВ
1
 

Мареха Ірина Сергіївна, 

 к.е.н., старший викладач  

Водотика Діана Віталіївна, студентка 

Сумський державний університет 

  

Податкова політика держави у сфері адміністрування екологічних 

податків є мінливою компонентою в системі макроекономічного регулювання. 

Це, насамперед, обумовлено впровадженням еко-реформ на постійній основі, 

що відповідає глобальним екологічним викликам сьогодення. Особливий 

прогрес у галузі реформування податкової екологічної системи було досягнуто 

країнами Європейського Союзу. Європейський досвід управління екологічними 

податками може бути запозичений трансформаційними економіками, і 

Україною зокрема, як показова практика пристосування до глобальних 

екологічних стандартів. Особливий науковий інтерес викликає оцінка факторів, 

що впливають на результативність податкових екологічних реформ, 

запроваджуваних країнами Європейського Союзу. Поряд з такими чинниками, 

як податкова конкуренція та податкова гармонізація, екологічна податкова 

система країни узалежнюється також від багатьох інших макроекономічних 

параметрів, дослідження яких становить актуальне науково-практичне завдання 

для розбудови системи екологічних податків на ефективних засадах.  

У якості об’єктів для детального аналізу показників результативності 

податкових екологічних реформ обрано шість країн Європейського Союзу. 

Даний вибір обумовлений передусім еколого-економічними чинниками. 

                                                
1 Робота підготовлена в рамках гранту МОН 0119U100759 «Структурно-функціональна мультиплексивна 

модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки».  
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Дослідження поширюються на трьох економічних лідерів (Німеччину, 

Великобританію та Францію) та трьох передових країн в області стягнення 

екологічних податків (Латвію, Грецію та Словенію). Узагальнений профіль 

країн Європейського Союзу представлено у таблиці 1.  

Таблиця 1 

 Детермінанти ефективності податкових еко-реформ: узагальнений профіль 

країн ЄС, розроблено авторами 
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Номінальний ВВП       

Реальний ВВП на душу населення        

Інфляція       

Державний борг    +  + 

Експорт +    + + 

Екологічна культура + +   + + 

Тінізація економіки +    + + 

Податкова культура  +    +  

Фіскальна свобода +  +    

 

Експрес-аналіз даних Таблиці 1 дозволяє резюмувати наступні 

положення: 

1. Внутрішні макроекономічні показники  (номінальний ВВП та реальний 

ВВП на душу населення) не виступають стимуляторами ефективності 

податкових еко-реформ. Це свідчить про те, що для проведення ефективних 

податкових реформ в екологічній сфері не обов’язково володіти потужним 

економічним потенціалом. Такий висновок є доволі несподіваним і частково 

спростовує гіпотезу про те, що надходження екологічних податків певною 

мірою обумовлені впливом ВВП, тобто матеріальним добробутом підприємців. 

Очевидно, що у випадку з екологічними податками матеріальний чинник не 

спрацьовує. Ця гіпотеза підтверджується наступним висновком.   

2. Потужним стимулом до впровадження ефективних податкових 
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екологічних реформ виступає екологічна культура в країні. Під екологічною 

культурою у даному контексті розуміється продуктивне використання 

природних ресурсів. Ефективність використання фізичних ресурсів справляє 

прямий вплив на динаміку надходжень екологічних податків. Сплачуючи 

податки, підприємці виступають носіями екологічної культури. Екологічна 

культура виступає найвищим рівнем ресурсозбереження, яке може досягатися 

частково і за рахунок неухильної сплати екологічних податків. Таким чином, 

чим відповідальнішою є екологічна свідомість європейських підприємців, тим 

ефективніше протікають економічні процеси.  

3. У половини досліджуваних країн стимуляторами ефективності 

податкових еко-реформ виступають експорт та тінізація економіки. Розвиток 

експортного потенціалу позитивно відбивається на динаміці надходжень 

екологічних податків та сприяє виконанню ними відтворювальної функції. 

Розвиваючи експортоорієнтований бізнес, підприємці сприяють поповненню 

бюджету екологічними податками. Позитивна залежність між рівнем тінізації 

економіки та мультиплікатором екологічних податків може бути 

прокоментована наступним чином: екологічні податки у країнах Європейського 

Союзу є виведеними з «тіні», а тому поняття «тіньових» економічних відносин 

не зачіпає платників екологічних податків. Очевидно, що висока екологічна 

культура та правова свідомість європейців позбавляють підприємців 

необхідності ухилятися від сплати екологічних податків.   

Європейський досвід формування ефективної податкової системи 

екологічного спрямування може активно використовуватися країнами з 

перехідною економікою. Оскільки трансформаційні економіки, як правило, 

характеризуються невисоким рівнем ВВП, отриманий нами висновок щодо 

необов’язковості відповідності економічного потенціалу ефективності 

податкових еко-реформ викликає нове сприйняття країн з перехідною 

економікою як потенційних претендентів на високий фінансово-економічний 

результат. На основі проведеного нами дослідження було встановлено, що 
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якість довкілля може досягатися не лише на ймовірнісній основі за рахунок 

додаткових коштів, вивільнених внаслідок зростання матеріального добробуту 

підприємців, а й завдяки цілеспрямованому плануванню екологічних витрат.  

 

ЕКОЛОГІСТИКА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Марченко Ольга Іванівна, 

 к.е.н, доцент,  

Університет державної фіскальної служби України 

                                  

 

Одна з гіпотез екологістики стверджує, що промислові системи можуть 

бути поліпшені з допомогою принципів, аналогічних природним системам. З 

точки зору інженерної екології компанія у техносфері розглядається як аналог 

організму у біосфері, і відповідно конкуренція порівнюється з природним 

добором. Підприємства, що зорієнтовані лише на економічні результати своєї 

діяльності, ставлять під загрозу свою репутацію і можливість подальшого 

розвитку в економічному середовищі. Тому необхідно впевнитись у тому, що 

всі учасники ланцюга поставок відповідально ставляться до інтересів 

суспільства. 

Метою діяльності екологістики є два напрями: зменшення шкідливого 

впливу логістичних процесів, що протікають всередині підприємства, на 

навколишнє середовище; зниження споживання невідновлюваних або частково 

відновлюваних енергоресурсів у логістичному ланцюгу. Таким чином, поняття 

логістики поширюється на весь екологічний аспект. Проте, принципове 

визначення екологістики повинне бути більш конкретизоване в її 

цілеспрямованому практичному застосуванні. 

Висока енергомісткість виробництва та поглиблення світової екологічної 

кризи обумовлює необхідність впровадження екологістики (або «зеленої» 

логістики).  
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На сьогоднішній день не існує чіткого трактування поняття 

«екологістика». Білик О. С. визначає екологістику як «практику і стратегію 

діяльності в ланцюгах поставок, що знижують негативні екологічні та 

енергетичні наслідки розподілу товарів і сфокусовані на переробці вантажів, 

управлінні потоками відходів, упакування і транспортування» [1, с. 20].  

Сароха Р. визначає екологістику як «форму логістики, яка розглядається 

як екологічна та часто соціально дружня в додаток до економічних функцій. 

Вона описує всі спроби для вимірювання та мінімізації впливу на навколишнє 

середовище логістичної діяльності. Сюди входить вся діяльність прямого і 

зворотного потоків продуктів, інформації та послуг між точкою походження і 

точкою споживання» [2, с. 89-92]. 

Збереження довкілля має глобальне значення, тому вона є популярною 

серед багатьох світових компаній. Принципів екологістики дотримуються такі 

відомі компанії, як Casio, Honda, Xerox, Volkswagen, Johnson & Johnson, Sony та 

багато ін.  

До переваг екологістики відносять:  

– зниження шкідливих речовин в атмосферу;  

– раціональний розподіл ресурсів та оптимізацію ланцюга поставок;  

– підвищення ефективності бізнесу та збільшення прибутків;  

– значну економію на витратах та зниження собівартості одиниці 

продукції та ін.  

Впровадження принципів екологістики не лише надає переваги для 

підприємства, а й також є важливими для навколишнього середовища в цілому.  

Екологістика є перспективним напрямком розвитку сучасних 

підприємств, тому впровадження її принципів дозволяє таке: 

 – розробка та впровадження екологічних інноваційних проектів, 

реалізація відповідних стартапів; 

 – здійснення інтегрованого управління ланцюгами поставок, 

виробництва, дистрибуції і сервісними пакетами послуг відповідно нових 
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екостандартів; 

 – прийняття екологістичних рішень у системі ділового партнерства;  

– удосконлення комунікаційної політики підприємства; 

– формування корпоративного іміджу підприємства у процесі розвитку 

екологістики; підвищення репутації підприємства серед споживачів та 

суспільства в цілому; 

 – активізація інноваційної діяльності підприємства у процесі 

впровадження нових екологічних стандартів з виробництва, управління якістю 

продукції, пакування, транспортування;  

– підвищення інвестиційної привабливості підприємства як фактору 

зростання його ринкової вартості.  

Врахування закордонного досвіду сприятиме ефективному інтегруванню 

екологістики на вітчизняних підприємствах багатьох галузей. Тому фахівцям 

логістичного відділу слід: впроваджувати «зелені» інновації у ланцюги 

поставок; забезпечити повторну переробку відходів; енерго- та 

ресурсозбереження на підприємстві; обирати постачальників, орієнтованих на 

екологічну стратегію; забезпечети виробництво еко-товарів та надання послуг 

не шкідливих навколишньому середовищу; використовувти екологічну та 

зменшену в розмірах та матеріалах упаковку та тару; контролювати норми, 

пов’язані із шкідливими викидами в атмосферу [3, с. 213-219].  

Цікаво зазначити, що вирішити проблеми логістичних компаній щодо 

скорочення значної кількість паперового сміття, простоїв транспорту, витрат на 

додатковий персонал, тощо можуть сучасні продукти IT-галузі, наприклад, 

ERP-системи, які активно й ефективно використовуються для управління 

внутрішніми і зовнішніми ресурсами підприємства.  

Таким чином, екологістика є перспективним напрямом діяльності та має 

забезпечити баланс між економікою та екологією. 

Список літератури: 
1. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05. "Розвиток продуктивних сил і 



209 

 

регіональна економіка" / О. С. Білик. Луцьк, 2014. 20 с.  

2. Green Logistics & its Significance in Modern Day Systems. International Review of 

Applied Engineering Research / Saroha, R., 2014. Vol. 4, Nо. 1. P. 89– 92. URL: 
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ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

 

Яковенко Ярослава Юріївна,  

аспірантка, 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

Науковий керівник Касич Алла Олександрівна, 

д.е.н., професор 

Київський національний університет технологій та дизайну 

 

Ефективний розвиток підприємств можливий шляхом реалізації концепції 

стійкого розвитку завдяки збалансуванню трьох аспектів діяльності – 

економічного, екологічного та соціального.  Однак досягнення такого ефекту 

можливе, якщо розглядати не лише підприємство як окрему одиницю, а й його 

окремі структурні елементи.  

Так ряд вчених [1-3] розглядають управління стійким розвитком 

підприємства як процес, що складається з окремих функціональних блоків 

(фінанси, соціальна відповідальність, персонал, інновації тощо). Водночас існує 

потреба у поєднані в системне ціле елементів системи, забезпечуючи її 

впорядкованість і динамічну стійкість у просторі і часі.  

За таких умов загальний концепт управління стійким розвитком 

підприємства має враховувати не лише вплив зовнішнього середовища, а й 

потенціал компанії у вигляді накопиченої енергії.  

Саме потенціал компанії становить основу використання можливостей 

для його розвитку, будучи сукупністю взаємопов’язаних напрямів, кожному з 

яких притаманні відповідні ресурси та результати діяльності, що у комплексі 

https://www.ripublication.com/iraer-spl/iraerv4n1spl_14.pdf
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створює синергетичний ефект, який призводить до кількісних та якісних змін. 

Метою дослідження є визначення місця потенціалу компанії в управлінні 

стійким розвитком підприємства.  

Виходячи з того, що стійкий розвиток підприємства є можливим за умови 

збалансування матеріального, інформаційного та енергетичного обміну, а 

стійкість при цьому забезпечується за рахунок ефективності використання усіх 

задіяних ресурсів та побудові інтеграційних зв’язків між ними, пропонуємо 

модель стійкого розвитку на основі потенціалу підприємства (рис.1).  

 
 

Рис.1 Модель стійкого розвитку на основі потенціалу підприємства 

 

Для стійкого розвитку підприємств важливою є підсистема зовнішнього 

середовища, яка створює можливості для реалізації потенціалу компанії 

(насамперед інноваційного). Потенціал підприємства виражається у кількох 

напрямках: ринковому, виробничому, інноваційному. Виробничий напрям 

включає наявні виробничі можливості та специфічні особливості підприємства; 
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ринковий – активність на ринку, задоволеність споживачів, оцінку конкурентів 

та ринкову активність; інноваційний – у наявних можливостях для розробки 

нових інноваційних рішень та шляхів просування продукції, придбання 

патентів тощо.  

Одним з факторів трансформації в інтересах стійкого розвитку 

виступають інновації, оскільки за рахунок них створюються передумови для 

зменшення потреби у ресурсах або заміщення одного ресурса іншим. Це, в 

свою чергу, зменшить екодеструктивний вплив на довкілля. На рівні 

інноваційного потенціалу задіються нові ключові можливості й компетенції, що 

сприяють трансформації підприємства відповідно до вимог змінного 

зовнішнього середовища.  

Ієрархічність моделі передбачає розмежування за рівнями. Включення 

макро- та мезорівнів суттєво збільшує навантаження на кінцевого суб’єкта 

екологічної відповідальності – підприємство. 

 Оскільки для компаній в сучасних ринкових умовах важлива взаємодія із 

зовнішнім господарським середовищем, то важливим є подання етапів 

оптимізації системи управління  стійким розвитком  підприємства, враховуючи 

взаємодії із інститутами зовнішнього середовища. 

Витрати на забезпечення стійкого розвитку, на перший погляд, 

суперечать потребі у зниженні собівартості. Однак економія на таких витратах 

може призвести до значних еколого-економічних втрат. Поступова екологізація 

полягає у переорієнтації природозбереження з реакційного типу на усунення 

причин погіршення стану довкілля та переходу від ресурсної економіки до 

управління матеріальними потоками [4]. При цьому природоохоронні заходи на 

мезо- та макрорівні не завжди мають прямий зв’язок з господарюванням  

підприємств. 

Отже, використання  консолідуючого  підходу  до  формування 

багатоступеневої  моделі  стійкого розвитку на основі потенціалу підприємства 

дозволяє наглядно зобразити точку дотику інтересів, що означає їх спільну 
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відповідальність. Компанії відповідають безпосередньо за господарські 

процеси, а інші опосередковані  суб’єкти –  за  вирішення  супутніх  завдань,  

завдяки чому господарські процеси характеризуються більшою екологічністю 

та соціальною значущістю.   
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7 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І 

МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЦІ 

 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД У ДІАГНОСТИЦІ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Єрмак Світлана Олександрівна, 

 к.е.н., доцент 

Морозов Сергій Іванович,  

магістрант 

Одеський національний політехнічний університет 

 

Для виявлення причин неефективного управління та розробки шляхів 

більш ефективного управління показниками прибутковості підприємства 

доцільно використовувати інтегральну оцінку.  

Вибір цього методу пояснюється тим, що він є одним із найбільш 

потужних, інформативних і поширених інструментів економічної діагностики, 

за допомогою якого можна порівнювати окремі показники однорідного об’єкта 

та складні економічні явища, утворені з різнорідних елементів, що не 

підлягають безпосередньому підсумовуванню [1]. 

Під інтегральною оцінкою розуміється розрахунок єдиного показника, 

який однозначно показує узагальнений, сумарний стан ефективності управління 

прибутковістю підприємства. Цей показник розраховується на основі 

попереднього визначення чотирьох показників за напрямками оцінки: 

ефективність фінансової діяльності підприємства (
ЕФДІ ), ефективності 

внутрішніх бізнес – процесів ( ЕВБПІ ), ефективності взаємодії підприємства з 

клієнтами та ринком ( ЕКРІ ), ефективності використання трудових ресурсів на 

підприємстві ( ЕТРІ )[1, 2]. 

Інтегральний показник, який характеризує окремий напрямок оцінки 
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діяльності підприємства (Іn j ), розраховується наступним чином:  

 

                          Іn j = 
jjj

jjjjjj

dpndpdp

dpnSpndpSpdpSp





...21

*...2*21*1
,                      (1) 

 

де 
jjj SpnSpSp ...2,1  - ступінь відповідності певного показника, що характеризує j-

тий напрямок оцінки діяльності підприємства, його нормативному значенню; 

jjj dpndpdp ...2,1  - значимість певного показника для окремого підприємства. 

 

Даний показник розраховується як середня арифметична зважена 

інтегральних показників за напрямками(
ЕФДІ ; ЕВБПІ ; ЕКРІ ; ЕТРІ ), де в якості ваги 

виступає значущість тієї чи іншої сфери управління для окремого підприємства 

(2). 

                    
ЕДзагІ  = 

ЕТРЕКРЕВБПЕФД

ЕТРЕТРЕКРЕКРЕВБПЕВБПЕФДЕФД

dddd

dІdІdІdІ



 ****
 ,                (2) 

 де 
ЕДзагІ  - інтегральний показник ефективності діяльності підприємства за 

всіма напрямками оцінки; 

     ЕФДd , ЕВБПd , ЕКРd , ЕТРd  - важливість забезпечення фінансової ефективності, 

ефективності внутрішніх бізнес-процесів, ефективності взаємодії з клієнтами та 

ринком, ефективності використання трудових ресурсів в окремому 

підприємстві.  

Таблиця 1 

Інтегральна оцінка ефективності управління прибутком досліджуваного 

підприємства 

Показники 
Од. 

виміру 
Фактичне 
значення 

Нормативне 
значення 

Ступінь 
досягнення 

нормативного 
значення 

Ступінь 
важливості 
показників 

Фінанси 

Рентабельність 
комерційна % 

1,34 7,81 0,17 0,06 

Коефіцієнт автономії коеф. 0,80 0,70 1,14 0,07 
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Рентабельність 
капіталу 

% 3,07 14,65 0,21 0,06 

Коефіцієнт загальної 
ліквідності 

коеф. 6,77 6,77 1,00 0,06 

Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

коеф. 3,05 3,49 0,87 0,05 

Усього: - 1,34 7,81 0,17 0,06 

Інтегральний показник ефективності фінансової діяльності 0,69 

Внутрішні бізнес – процеси 
 

Рентабельність 
основних фондів 

коеф. 0,13 0,44 0,30 0,06 

Фондовіддача коеф. 9,46 10,00 0,95 0,06 

Ресурсовіддача коеф. 2,02 3,00 0,67 0,07 

Коефіцієнт 
витратовіддачі 

коеф. 1,12 1,82 0,61 0,06 

Коефіцієнт проміжної 
ліквідності 

коеф. 0,78 0,70 1,11 0,05 

Усього: - - - - 0,30 

Інтегральний показник ефективності внутрішніх бізнес-процесів підприємства 0,71 

Клієнти та ринок 
 

Частка нової продукції 
в загальному обсягу 
виручки від реалізації 

коеф. 0,1 0,2 0,50 0,05 

Доля ринку коеф. 0,27 0,3 0,90 0,15 

Усього: - - - - 0,20 

Інтегральний показник ефективності взаємодії з клієнтами та ринком 0,80 

Навчання та ріст 
Співвідношення темпів 
зростання 
продуктивності праці 
та виручки від 
реалізації 

коеф. 0,88 1,00 0,88 0,10 

Доля премій в 
заробітній платі 

коеф. 0,25 0,30 0,83 0,10 

Усього: - - - - 0,20 

Інтегральний показник ефективності використання трудових ресурсів  0,86 

Інтегральний показник ефективності управління прибутком діяльності підприємства 0,75 

 

В результаті розрахунку інтегрального показника ефективності управління 

прибутком досліджуваного підприємства загалом (0,75) можна зробити висновки 

про необхідність підвищення ефективності управлінських рішень у всіх сферах 

його діяльності.  

Враховуючи існуючі недоліки, необхідно розробити таку стратегію 

подальшого розвитку, яка здатна покращити фінансове становище 

підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ 
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Підвалини практичного застосування інформаційних технологій в 

економічній та управлінській діяльності базуються на навичках та 

компетентностях як безпосередніх виконавців так і керівників, що формують 

завдання. Тобто, практична діяльність фахівців в сфері економіки та 

менеджменту, пов’язана із застосуванням інформаційних технологій та 

математичних методів і моделей, заснована на компетентностях отриманих під 

час навчання. 

Стандартом вищої освіти із галузі знань 07 “Управління та 

адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент” другого (магістерського) 

рівня [1] передбачено два види компетентностей оволодіння яким потребує 

застосування інформаційних та комп’ютерних технологій: 

По-перше. Навички використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з різних джерел  

Відповідні навички формуються під час викладання спеціалізованих 
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дисциплін кафедрами загальноосвітнього циклу та використовуються і 

доповнюються під час викладання всіх дисциплін навчального навантаження 

кафедри Менеджменту організацій і адміністрування. [2,3]  Значною мірою це 

відбувається в межах активізації самостійної роботи студентів, яка сьогодні 

пов’язана з сучасними інформаційними технологіями, перш за все, на основі 

комп’ютерних мереж та засобів телекомунікації. Використання інформаційних 

ресурсів глобальної мережі Internet, віддалений доступ до спеціалізованого 

навчального контенту і можливість спілкування з викладачем засобами 

електронної пошти сприяє суттєвому підвищенню ефективності вивчення 

окремих дисциплін і фахової підготовки студента в цілому.  

По-друге. Прийняття рішень та вміння формулювати задачі моделювання, 

створювати моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту із використанням 

математичних методів і інформаційних технологій. 

Належить до фахових компетентностей та передбачає безпосереднє 

використання інформаційних та комп’ютерних технологій під час практичних 

занять. Відповідні навички формуються під час викладання спеціалізованих 

дисциплін «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» та 

«Моделювання та прогнозування в управлінні» [2]. 

Таким чином, активізація та поширення практичного застосування 

інформаційних технологій в економічній та управлінській діяльності має 

починатися з фокусу відповідної підготовки майбутніх фахівців у освітніх 

програмах всіх рівнів вищої освіти. 

Список літератури: 
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"Менеджмент" за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» URL: https://www.dstu.dp.ua/uni/ downloads/073_menedg_bac.pdf (дата 

звернення: 31.10.2019). 
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В сучасних умовах перебудови промислових галузей економіки України 

та її регіонів, значно посилюється орієнтація їх діяльності на всебічне і повне 

задоволення потреб населення в товарах народного споживання, в першу чергу 

в недорогих і високоякісних харчових продуктах. Тому, пріоритетною стає 

проблема ефективного функціонування і подальшого розвитку харчової 

промисловості, її галузей та виробництв. Проблема ефективного 

функціонування і розвитку харчової промисловості тісно пов’язана із 

діяльністю аграрного сектору продовольчого комплексу регіону, оскільки його 

продукція є сировинною базою для підприємств харчової та переробної галузі 

[1]. Незважаючи на достатньо повний опис проблеми вітчизняними та 

зарубіжними вченими [1-3], питання побудови адекватної моделі діяльності 

продовольчого комплексу в певних умовах, є актуальними та потребують 

подальших досліджень.  

В загальному випадку виробництво продукції аграрного сектору 

поділяють на продукцію тваринництва (м'ясо, молоко, яйця) [4] та виробництво 

сільськогосподарських культур (культури зернові та зернобобові, буряк 

цукровий, соняшник, картопля, культури овочеві, культури плодові та ягідні) 

[5]. Дана структура випуску продукції сировинної бази харчової промисловості 

Дніпропетровської області за 2004 – 2017 роки врахована чинниками, що 

впливають на значення обсягу виробництва харчових продуктів, напоїв і 

https://www.dstu.dp.ua/uni/downloads/073_menedg_bac.pdf
https://www.dstu.dp.ua/
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тютюнових виробів [6]. Натуральні показники переведено у вартісні з 

урахуванням єдиної одиниці виміру – тисячі гривень. 

В отриманій регресійній моделі стандартні значення помилок 

коефіцієнтів знаходяться у допустимих межах. Але слід звернути увагу на 

оцінку п’ятого  чинника – виробництво буряка цукрового. Коефіцієнт 

детермінованості склав 0,998, що вказує на достатньо повну кореляцію моделі. 

Відхилення розрахункового значення обсягу виробництва харчової 

промисловості від фактичного склало 104743,7 тис. грн. або 0,32 відсотки. 

Можливо зробити висновок про адекватність отриманої моделі та можливість її 

подальшого використання для цілей прогнозування або оцінки ступеню впливу 

чинників. 
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В наш час найбільша частина технологічних розробок в галузі 

інформаційних технологій застосовується для вирішення оперативних 

управлінських задач. Новітні розробки свідчать про зростання можливостей 

http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/sg/2018/sg7-8.pdf
http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/sg/2018/sg6.pdf
http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/p/2018/p14.pdf
http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/p/2018/p14.pdf
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вдосконалення інформаційних технологій в таких ключових напрямках: значне 

підвищення показників ефективності технології; спрощення доступу і 

розширення потенційних можливостей засобів програмного забезпечення і 

широкого застосування «відкритих технологій», що відкриває широкі 

можливості їх застосування в економіці та позитивно впливає на ефективність 

діяльності підприємств, які впроваджують ІТ.  

Аналіз ринку української IT-галузі показує ознаки бурхливого розвитку. 

Про це свідчить темп приросту продажів українських IT компаній, що 

перевищує загальний світовий темп в 5 разів. Темп приросту продажів 

українських IT компаній перевищує загальний світовий темп в 5 разів. 

Поліпшується міжнародне позиціонування українських IT компаній: залучення 

інвестицій в нові стартапи, великі M&A угоди, нові відомі контракти з IT 

гігантами, підвищення позицій у світових рейтингах. 

Нові можливості для розвитку ІТ-компаній створюють клієнти, які 

прагнуть урізноманітнити кількість одночасних постачальників IT послуг, тим 

самим підвищуючи можливості для нових продажів українських компаній. 

Вони зміщують акценти з традиційного IT аутсорсингу на IT рішення бізнес-

завдань. Як наслідок відбувається залучення в індустрію бізнес-аналітиків. 

Важливим є те, що держава більше залучається в розвиток IT індустрії, 

використовуючи тему як частину державної міжнародної PR програми. 

Сьогодні IT компанії інтегруються з українськими вишами, створюючи попит 

на фахівців і коригуючи освітні програми. Але, на жаль, українські виші 

відстають від вимог ринку у цій сфері, тому великі IT компанії розвивають 

власні академії. Так, найбільша ІТ-компанія в Україні «Епам» створила 

безкоштовні курси навчання, після проходження яких, відбирає фахівців та 

працевлаштовує.  

Про активний розвиток ІТ сфери також свідчать конкретні показники за 

результатами діяльності компаній і 2018 році. 

Так, надходження від експорту IT послуг в 2018 році, за даними НБУ 
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становить $3,204 млрд, приріст - 29% в порівнянні з 2017 роком. Дохід від 

експорту IT послуг в 2018 році, за даними Держслужби статистики: $1,578 

млрд, приріст – 20% в порівнянні з попереднім роком. Кількість персоналу в 

експорті IT послуг в 2018 році, за даними DOU: 159 687 технічних фахівців на 

кінець року, приріст становить 26% з початку року. Всього 

зареєстрованих ФОП для надання IT послуг на початок 2018 року – 125 000. 

За попередні роки частка ІТ у ВВП країни становила 4%. IT створює 

додаткові робочі місця у супутніх індустріях (один програміст створює два-

чотири додаткових робочих місця), генерує постійні валютні надходження в 

економіку країни, стабільно сплачує податки. Фахівці оцінюють дохід від 

експорту IT послуг, враховуючи різницю між надходженнями і доходом, а 

також перебування частини бізнесу в тіні, в таких обсягах: приблизний дохід: 

$4,8 млрд. За 2018 рік кількість технічних фахівців зросла на 32 697, при цьому 

річний обсяг випуску 38 технічними вишами України – близько 16 000. Різниця 

сформувалася за рахунок IТ академій і шкіл великих IT компаній. 

Свідченням прориву в ІТ галузі є й те, що багато наших великих 

промислових компаній заговорили про цифровізацію. Укрзалізниця, ДТЕК, 

дочки НАК «Нафтогаз», Метінвест, Інтерпайп, КБ «Південне» та інші – всі 

виказали намір про впровадження розумних заводів, фабрик, електростанцій, 

установок тощо. Й не тільки заговорили, але й перейшли до дій. ДТЕК відкрив 

1-ий в країні корпоративний акселератор в Unit.city й створив спеціальний 

підрозділ на чолі з посадою Chief Innovation Officer. Холдинг «Метінвест» 

створив дочку – «Метінвест-діджитал». «Інтерпайп» та ПАТ «ФЕД» 

інвестували масу ресурсів та грошей в перші реалізації Індустрії 4.0, на базі 

чого в Україні з’явились перші кейс-стаді. КБ «Південне» освоювало так само 

цілий пакет технологій 4.0, й закінчило в кінці року запуском найпотужнішого 

обчислювального центру в Україні. Приклади з Інтерпайп були найбільш 

яскравими в 2018 для ілюстрації цього руху. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що існують загрози розвитку ІТ 
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ринку. Наведемо основні з них: 

1. Більшість IT компаній не готові до більш швидкого зростання через 

недостатньо розвинені власні системи управління. 

2. Під поточний клієнтський попит не завжди вдається найняти і 

утримати персонал необхідної кваліфікації. 

3. IT аутсорсинговий ринок насичений гравцями, і серед них 

посилюється конкуренція.  

4. На ринку США, основного споживача IT послуг, розглядається 

впровадження антиаусорсингового законодавства, що може послужити 

істотному зниженню продажів. 

5. Європейські вимоги щодо захисту персональних даних ускладнюють 

надання IT послуг з України. 

Таким чином, динаміка 2018 року 20-29% збільшення продажів і 

прогноз її стабільного продовження в найближчі роки свідчить про те, що 

зростання відбувається за рахунок конкурентів і за рахунок цього можна 

підтримувати стабільний розвиток IT бізнесу в Україні в найближчі 5-10 років. 
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В современном мире информационные технологии играют важную роль в 

развитии операционной деятельности предприятий. Главное их назначение - 

облегчать, ускорять и оптимизировать бизнес-процессы в условиях 

меняющейся рыночной среды. 

Несмотря на то, что сегодня мировой рынок информационных 

технологий является достаточно развитым, на отечественных предприятиях 

процесс автоматизации происходит медленными темпами. Так, согласно 

официальным данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 

году даже не каждое предприятие имело возможность обеспечить своим 

сотрудникам на рабочем месте доступ к сети Интернет. Доля отечественных 

субъектов хозяйствования, оборудованных компьютерами с доступом к сети 

Интернет, составляет всего 98,1%. По состоянию на конец 2018 года на 

территории Украины насчитывалось всего 44133 предприятий, оборудованных 

компьютерами, только 10973 хозяйственных субъекта имели в штате ІТ-

специалистов, что составляет лишь 24,8% [1]. 

Низкий уровень автоматизации украинских предприятий можно 

объяснить, в первую очередь, тем, что отечественное программное 

обеспечение, к сожалению, не имеет достаточного набора функций для 

создания современной информационной инфраструктуры предприятия. К тому 

же, при внедрении зарубежного программного обеспечения предприятия 

сталкиваются с определенными проблемами.  Самыми значимыми среди них 

являются: 

- неготовность к внедрению. Для того чтобы эффективно внедрить 

систему, необходимо серьезно реорганизовать бизнес-процессы. 

Функциональность западных систем чаще всего формируется за счет 

использования лучших зарубежных практик, бизнес-процессы которых обычно 

кардинально отличаются от украинских; 

- некачественное управления процессом внедрения приводит к 

рассогласованности в функционировании системы; 
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- вследствие нечеткой ценовой политики со стороны поставщика в 

процессе внедрения часто выявляется недостаточность средств. К сожалению, 

большинство поставщиков используют политику занижения прогнозируемых 

затрат на внедрение программного обеспечения, в результате чего предприятие 

не получает желаемого положительного эффекта [2]. 

Автоматизация бизнес-процессов означает начало серьезных 

преобразований в политике управления предприятием. Поэтому использование 

инновационного программного обеспечения должно сопровождаться 

пониманием со стороны руководства предприятия [3]: 

- существенных преимуществ от его внедрения; 

- потребности в жестких и последовательных изменениях; 

- необходимости внедрения новых технологий и инструментов 

управления бизнесом для удержания и повышения конкурентоспособности. 

Национальными особенностями внедрения современных 

информационных систем являются: 

- фактическое отсутствие отраслевых стандартов в области управления 

бизнес-процессами; 

- недостаточный уровень компетентности руководителей предприятий в 

сфере информационных технологий; 

- выбор неоптимальных решений в сфере автоматизации системы 

управления. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Кабатова Юліанна Олександрівна, 

студентка 

Науковий керівник Пирогов Дмитро Леонідович, 

к.т.н., доцент 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

 

Економічна безпека господарюючого суб'єкта направлена на 

забезпечення стабільності його функціонування, отримання прибутку 

незалежно від існуючих ризиків. Система економічної безпеки складається з 

таких структурних елементів, як: фінансова, екологічна, кадрова безпека, 

інформаційна та нормативно-правова безпеки. 

Кадрова безпека, будучи одним з елементів системи економічної безпеки, 

є процесом ліквідації негативних дій на економічну безпеку підприємства за 

рахунок відвертання або зниження ризиків і загроз, які пов'язані з поведінкою 

персоналу [1]. 

Існує два види загроз кадрової безпеки : зовнішні і внутрішні. Зовнішні 

загрози – явища або процеси, які не залежать від працівників організації і 

спричиняють за собою нанесення серйозного матеріального або репутаційного 

збитку організації. До зовнішніх загроз доцільно віднести: кращі умови 

мотивації у конкурентів; попадання персоналу в групу ризику; інфляційні 

процеси. 

Внутрішні загрози виникають безпосередньо усередині господарюючого 

суб'єкта, до них відносяться: малоефективна система мотивації персоналу;  

кваліфікації співробітників не відповідають вимогам, що пред'являються до 

них; втрата кваліфікованих працівників та «відтік умів»; низький рівень якості 

перевірки персоналу при прийомі на роботу та ін.  

Для будь-якої організації буде край небажаним наявність в колективі 

персоналу, який входить або може потенційно увійти до групи ризику. Це 
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працівники з такими залежностями як: наркотична, алкогольна, ігрова, тощо. 

Ризики для кадрової безпеки через наявність працівників, що страждають 

різними залежностями, в організації полягають в наступному: 

– схильність до незаконних дій в результаті задоволення своїх 

залежностей;  

– можливість керувати працівником, що входить до групи ризику, 

організаціями - конкурентами, що може бути спрямовано на дестабілізацію 

організації (відведення важливих клієнтів, розголошування комерційної 

таємниці, тощо);  

– намагання розповсюдити вплив своїх шкідливих звичок в колективі, 

збільшуючи кількість представників групи ризику в організації;  

– використання працівником для задоволення своїх залежностей 

матеріальних ресурсів організації, тощо. 

В результаті усвідомлених і неусвідомлених дій працівника, що входить 

до групи ризику, відбувається руйнування стабільного працездатного 

колективу.  

Для попередження негативних впливів працівників, що входять до групи 

ризику, на кадрову безпеку підприємства потрібне наступне: 

– по-перше, контроль пристрастей і залежностей потенційного працівника 

(повне анкетування, проведення тестування, перевірка заявлених відомостей, 

перевірка профілів претендента в популярних соціальних мережах). Первинний 

контакт з кандидатом слід максимально використати для збору інформації. 

Рекомендується звертати увагу потенційного працівника на характерні 

особливості режиму майбутньої діяльності. Доцільно виключити кандидатури, 

зв'язок яких з кримінальними співтовариствами і фірмами-конкурентами був 

встановлений в ході збору попередньої інформації;  

– по-друге, контроль під час випробувального терміну або періоду 

адаптації працівника; 

– по-третє, адміністрація має бути готова до звільнення працівника, що 
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належить до групи ризику, при неналежному виконанні вимог КЗпПУ [2]. 

Таким чином, кадрова безпека, будучи найважливішим елементом економічної 

безпеки організації, націлена на встановлення таких стосунків в колективі, які б 

сприяли ефективній роботі господарюючого суб'єкта. 
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