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DEVELOPMENT INSTRUMENTS AS A PART OF MANAGEMENT OF 

COMPANIES, REGIONS AND STATES 

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 

College of European and Regional Studies 

 

Development instruments can be generally considered as performance aides – support 

of an activity, says Binek, et al, 2009, p. 59. In the context of zoning development the 

instrument can be taken as a general term for all resources helping achieve development 

objectives in the respective area. There are many different perspectives of regional 

development and/or development of different sectors and material areas, but basic 

classification based on the nature of the instrument is generally accepted. 

The two main groups of development instruments are Financial Instruments and Non-

Financial Instruments and/or Regulation Instruments, as further elaborated by, for example, 

Klok, 1995, p. 21-36, and Clark and Mountford, 2009, and by Mates and Wokoun, 2006, in 

the Czech Republic. 

Molle, 1990, divides regional policies in two categories as well – macroeconomic and 

microeconomic instruments and Lacina, 1997, but also Kadeřábková, et al, 1996, Ţák, 2006, 

and others are using the same classification. A Collective of authors, 2004, p. 107-113, and 

Wokoun, et al, 2008, p. 33-37, however point out that in this division there are more 

instruments than macroeconomic and microeconomic instruments, with no primary 

economic contents: 

 macroeconomic instruments (their use is significantly limited by other 

national policy objectives, e.g. lowering of inflation, current account balance), 

o fiscal policies (regionalisation of taxes and deductions, reduced 

tax rates in selected supported regions), 

o monetary policy (easier access to loans in selected regions, etc.), 

o protectionism (imposing import limits and duties on products 

made in non-prosperous regions),  

 microeconomic instruments (affecting the decisions of economic 

entities and their localisation), 

o relocation of labour (compensation of the cost of moving, 

purchase of property and support with the purchase of a new apartment), 

o relocation of capital (capital subsidies, subsidies for labour force, 

cheap loans, tax rebates, transport subsidies, etc.), 

 other instruments (adopted only in exceptional cases) including 

administrative tools (legal decisions on the suspension of economic activity that is 

inappropriate in terms regional development), institutional tools (e.g. regional 

development agencies, etc. Research done within the project "Regional Management 

as a Way to Sustainable Development of Rural Regions", reg. No. WB-14-04, ZČU 

in Pilsen and by the College of European and Regional Studies in 2006 shows that 

despite all the reproach by towns and municipalities regarding the other instruments, 

it is obvious that regional development agencies have become – for the majority of 
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towns and municipalities – "irreplaceable" partners along with regional authorities 

(Dušek, Skořepa, 2007, p. 1-6). 

The classification stated above and/or pool of macroeconomic instruments is 

sometimes upgraded by some authors who also add industry policies. These include 

transportation, energy or agricultural policies. The practical impact of these policies on the 

individual regions is then connected with a different degree of the concentration of the 

individual sectors in space (Ţítek, 2004, p. 114). 

Wokoun, et al, 2008, p. 36, says that the approach to regional policy instruments 

prepared under traditional foreign literature (more from Yuill and Wishlade, 2001, 

VanhoveandKlaassen, 1987, and Vanhove, 1999) provides a different perspective. Seven 

regional policy development instruments are usually mentioned and routinely adopted on 

the national level. Based on this premise, the following pools of national instruments for 

regional policies can be identified: infrastructure aid, financial incentives, restrictive means, 

decentralisation of government authorities, regional allocation of public investments and 

government contracts, regional development agencies, macropolicy instruments.  

Working with the same topics, Beran and Dlasek, 2005, can be mentioned as another 

example. They determine regional development instruments based on the tools affecting 

demand generation and hence the long-term economic growth. These include financial 

instruments, regulation instruments and management instruments, social policy instruments 

and other instruments. On the other hand, Potůček, 2005, p. 44, does not classify regional 

development instruments as such, but considers them to be important public policy 

instruments and names some examples of their implementation: strategic management, 

political declarations, legal and organisational standards and their development and 

application, fiscal instruments, and implementation organisation, coordination and 

management, implementation control, education and indoctrination. The taxonomy of 

regional development instruments according to the European Union (Stejskal and Kovárník, 

2009, p. 87-88), involving different economic incentive-like stimuli, can be mentioned in 

the end. Different kinds of subsidies and financial aid is the most frequent form of support. 

The following instruments can be classifies as regional policy instruments from the EU's 

perspective: labour subsidies (mostly job creation subsidies), tax rebates (often in the form 

of specific tax-deductible costs), financial subsidies (always up to a certain percentage point 

of total costs) and further financial aid. There are more authors dealing with regional 

development instruments: Balík, 2008, Peková, Pilný, Jetmar, 2008, Ţárska, 2009, 

Měrtlová, 2012, Hálová, Alina, 2014, Novotná, Volek, Alina, 2014, Kavan, Brehovská, 

2016, Papcunová, Urbaníková, Korenková, 2016, and more. 
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THE SUDETY 2030 DEVELOPMENT STRATEGY AS A SUPPORTING 

TOOL OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Dorota Rynio, Alicja Zakrzewska-Półtorak 

Wroclaw University of Economics and Business, Poland 

 

The Sudety 2030 Development Strategy document was approved for implementation 

in September 2018 by 107 local government units (LGUs) of the southern and western parts 

of the Lower Silesia region, out of a total of 195 LGUs (165 communes and 26 land 

districts) in the region. The authors of this paper took active part in the document‘s 

development. They were also responsible for public consultation of the early drafts of the 

Sudety 2030 Development Strategy, registering nearly 270 points of concern, with more 

than 84% addressed and partially or fully resolved in the final version of the document to 

ensure high quality and public acceptability of the strategy. 

This paper presents and discusses the most fundamental assumptions of the Sudety 

2030 Development Strategy as a supporting tool of regional sustainable development. 

Lower Silesia, a region covering the south-western part of Poland bordering with Germany 

and the Czech Republic, is one of Poland‘s most developed and productive regions, both in 

the context of economic growth and socio-economic development, producing in 2017 ca. 

77% of GDP per inhabitant in purchasing power standards in relation to the EU average 

(according to Eurostat data). National statistics place the region as the second in lead, 

preceded only by the Warsaw-Capital and well ahead of some European e.g. Spanish or 

Greek regions. However, it is also characterized by a markedly disproportionate levels of 

intraregional socio-economic and infrastructural development [Cf. Korenik 2003; Korenik, 

Miszczak, Rogowska 2018]. The southern and western parts of Lower Silesia (i.e. the object 

of this paper‘s analytical evaluation) are distinctly lagging behind in comparison with the 

region‘s capital - Wrocław (and its metropolitan area) and the Legnica-Głogów Copper 

District (LGCD). Wrocław‘s strategy of development is based predominantly on services 

and advanced technologies, while the LGCD – as a region rich in copper and other metal 

deposits - benefits mostly from metal extraction and the sale of associated services. 

The areas under examination, occupying the westernmost and southernmost parts of 

Lower Silesia, are well below the above, in terms of both the present level and the pace of 

economic development. These districts represent ca. 48% of the region‘s total land area and 

ca. 42% of the region‘s total population, as of the end of 2018 (according to Statistics 

Poland‘s data). The development gap results from a number of factors, mostly associated 

with historic determinants, such as the decline of mining, machinery and light industries. 

The list of most profound problems includes the following: population decline (negative 

trends in both birth rates and migration rates), acute transport disadvantage (both road and 

rail), rapid depreciation of property and infrastructure, problems associated with low 

emission and smog. 

To overcome this stagnation trend, 107 of the most affected LGUs decided to sign the 

Sudety Agreement and followed through with preparation and implementation of a strategic 

document of Sudety 2030 Development Strategy. In the intention of the creators, the 

postulated approach should bring much needed support for sustainable development of the 

affected areas and, ultimately, of the entire region of Lower Silesia. These goals are 

intended to be served predominantly by the following strategic objectives: 

The main objective: ensuring long-term cooperation, improving the living standards 

and the environment, strengthening the competitive and innovative potential of regional 
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economy. These will be addressed through intensive, multi-agent and multi-directional 

cooperation between LGUs and various other actors of the economic, social and educational 

sphere, including physical persons. 

The project‘s strategic objectives involve formulation of a territory integrated by 

strong associations and intraregional cooperation between the units, supported by elaborate 

interactions with the immediate environment. Such a territory, characterized by strong 

integration, internal cohesion and elaborate relations between all actors (i.e. LGUs along 

with local organizations and individual members of the local population) should bear the 

following attributes: 

 intelligent (founded on sound scientific and economic progress), 

 socially supportive (actively opposing the current social exclusion trends), 

 transport-efficient, better-connected (with strong emphasis on the development 

and improvement of road and rail transportation and infrastructure), 

 environmentally friendly (with active measures against deterioration of natural 

environment, air pollution, etc., while retaining and exploiting the full natural 

potential of the affected areas). 

By the year 2030, these objectives are expected to ensure effective implementation of 

the main vision, defined in the following manner: ―Modern and accessible area of 

competitive economy where happy and involved people who care about the quality of rich 

environment and traditions live‖. Thus defined, the vision would be realized through a joint 

mission to cooperate in the revitalization of the socio-economic structure and preservation 

of its natural, spatial and historic values through formulation of a modern socio-economic 

system able to create wealth from endogenous resources (including social and human 

capital) and to reap the full benefits of cooperation with their immediate environment. 

Examples of initiatives and groups of activities designed to support the idea of 

sustainable development in the analysed area and the region as a whole include the 

following: 

1. Organization of a network to integrate local incubators of entrepreneurship 

and a start-up platform based on strong cooperation between the LGUs. 

2. Providing institutional and material support for cluster initiatives (such as 

health/spa services, tourism, automotive services, regional products, etc.). 

3. Preparing pilot implementations of analytical evaluation systems at the level 

of parishes to support the wellbeing of persons past their retirement age. 

4. Designing (in cooperation with proper institutions) of a target concept for the 

effective integration of local transport (road and rail). 

5. Stimulation of multi-sectoral cooperation (public institutions, NGOs, social 

economy organizations, private companies) for the effective support of social integration 

in the region. 

6. Revitalization of historic urban complexes and spa infrastructure. 

7. Provision of material support for heating system conversion and other 

activities that offer substantial reduction of low emission. 

8. Preparation of the ‗Electromobile Sudety‘ programme, a set of activities 

focused on promotion of electric vehicles (including the redesign of public transportation 

fleet, installation of charging facilities, etc.). 

To control the extent and the pace of the postulated strategy, the document under study 

introduced several monitoring measures and indicators. These were ordered in accordance 

with their planned effect on the main objective and the strategic objectives of the project. In 
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total, 23 such indices were applied, including the following: the number of joint cooperation 

projects realized by LGUs, the average number of LGUs participating in a joint project, the 

distance covered by newly built road infrastructure [km], the effective scale of road/rail 

infrastructure modernizations/redesigns [km], the capacity (throughput) of cultural and 

tourist attractions that benefit from public support [persons/day], the number of public 

facility objects and communal resources covered by the thermos-modernization 

programmes. 

The strategy postulates a continuous monitoring of the selected indices, supported by 

quarterly control of the strategy implementation effects. In addition, the document includes 

recommendations for collective evaluation reports to be made every 3 years. Ex post 

evaluations are also recommended: immediately after the finalization, and in 2, 4, and 5 

years after the end of the strategy implementation phase. Such ex post reports should 

include durable effects from the realization of the strategy, and identification of any 

synergistic effects. The document includes recommendations for contingent updates of the 

strategy during implementation or/and contingent extension of its time horizon. 

The main assumption of the strategy is one of cooperation and territorial support (i.e. 

support for the development of a cohesive territory with a dense network of relations based 

on active and informed involvement of communities, local authorities and representatives of 

economic and social organizations) to be induced through proper identification of several 

areas of common interest where cooperation offers good potential for synergistic effect. 

Only proper identification and prioritization of the most beneficial projects may warrant the 

success of the strategy, namely the practical realization of sustainable development of the 

Sudety Agreement area and of the region of Lower Silesia as a whole. 
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SMART CITY IN THE CONTEMPORARY ECONOMIC REALITY 

Alicja Korenik, Stanisław Korenik 
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Globalization is the main process forming today‘s economic reality. Its constitutive 

resource is information and, equivalently to it, creative human capital capable of processing 

this information and acquiring knowledge from it. States, regions, as well cites, to develop 

effectively (and compete), undeniably must have these resources, but they do so to a 

different degree and various levels. A specific example is a smart city, which in recent years 

has become a popular phenomenon. 

1. The importance of information in smart city ecosystem 

Smart city could be defined as a ‗city, where its creative human capital in its actions 

uses technological innovations, moreover it is capable of making use of Information and 

Communication Technologies (ICT).‘
1
 In these cities an extensive process of spatial 

transformation of information takes place in many spheres of the city‘s functioning, 

depending on, among others, technological advancement, cultural patterns, availability of 

funds, but also, unfortunately political populism. Without information innovations would 

not be possible – and thit is important, because one of the main smart city‘s attributes is the 

common occurrence of innovation processes. Innovations in cities condition level of their 

social and, in consequence, economic development. They also have an influence on city‘s 

competitiveness. 

2. Six spheres of smart city 

In the literature can be found a division of smart city‘s spheres, which simplifies the 

understanding of functioning of such city – the spheres are, as following: 

1. smart economy; 

2. smart mobility; 

3. smart governance; 

4. smart environment; 

5. smart people; 

6. smart living
2
. 

The city has developed its smart economy sphere, when, as T.M. Vinod Kumar and B. 

Dahiya state, it has enlightened entrepreneurial leadership, makes strategic investments on 

its strategic assets, excels in productivity and has developed a high flexibility of labor 

market etc.
3
 Smart mobility is associated with adaptation of advanced information 

technology solutions facilitating citizens which, in consequence, makes it easy to use all 

urban mobility services (with a particular emphasis on sustainable, environmentally 

solutions).  Smart governance on the other hand bases on the ICT services, as N. V. Lopes 

says, it ‗relies on good governance such as open (i.e. transparent), accountable, 

collaborative (i.e. involving all stakeholders) and participatory (i.e. citizens' participation) 

principles and on Electronic Government (e-Government)‘
4
. The general principles of the 

smart environment are: the ‗greening‘ of the economy (taking into account environmental 

                                                
1 Alicja Korenik and CeDeWu, Smart cities: inteligentne miasta w Europie i Azji (Warszawa: CeDeWu, 2019). 

2 European smart cities. The smart city model, http://www.smart-cities.eu/model.html  (access: 24.09.2019). 
3 T.M.Vinod Kumar and Bharat Dahiya, ‗Smart Economy in Smart Cities‘, (Singapore: Springer, 2017). pp. 3–76 

<https://doi.org/10.1007/978-981-10-1610-3_1>. 
4 Lopes, Nuno Vasco. ‗Smart governance: A key factor for smart cities implementation.‘ 2017 IEEE International 

Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC) (2017): 277-282. 



18 

 

 

protection requirements in all areas of economic activity), avoiding pollution, economic 

efficiency, as well as transparency of information as a basis for building cooperation and 

decision-making between actors in the development process. As it was pointed out in the 

previous deliberations, an important attribute of smart people‘s sphere is the society, in 

which the knowledge of citizens is treated as a potential. An important characteristic of 

smart people is the lack of divisions in the society and tolerance. The determinant of the 

smart living‘s sphere is the quality of life, which is understood multifaceted – its 

components are: the level of satisfaction received as a result of the consumption of goods 

and services purchased on the marked, the availability of public goods, the satisfaction of 

the ways of spending leisure time and the other characteristics of the city environment
5
.  

All of the spheres are unity; the interpenetration between them occurs. For example, in 

the sphere of smart environment the modern water purification systems are used, which are 

also beneficial to the smart people‘s sphere.  

3. Smart cities around the world  

The idea of smart city is, in a sense, a utopia. A large number of cities on the globe 

constantly undertake actions, that bring them closer to achieving the ‗ideal state‘. They 

implement complicated system structures, as Internet of Things (IoT), set highest standards 

in, for example, cessation of carbon emissions and enable the possibility of personal 

development of each citizen (which, as a consequence, results in a development of city‘s 

ecosystem). What is significant to emphasize, a set of procedural steps to transform city to 

smart city does not exist. Each city is different, each one has its own conditions of 

development and could need even completely unalike solutions in similar problems to 

another city on the same continent.  

For the purposes of this paper, the European and Asian cities will be taken to 

comparison. Firstly, it can be stated that, in a collective approach, European cities are much 

more like each other than Asian cities (this follows firstly from the historical past and 

unification of development goals of the European Union). They also cooperate with each 

other in the field of implementing intelligent urban solutions (the Ruggendised project). 

They focus mainly on reducing pollution and activities aimed at the efficient use of energy 

while improving the quality of life of city residents. In Asia, the process of shaping smart 

cities are strongly diversified (due to differences in the political system, among other 

factors), for example: 

Japanese cities can be described as a tool for solving domestic problems (aging 

society, energy crisis), which, based on effective preliminary analysis, take long-term 

actions.  

South Korean smart cities are in turn business centers, are ubiquitous and build from 

scratch. 

Malaysian Cyberjaya has taken the path of development towards smart city after not 

being included into the Multimedia Economic Corridor and has become a technological 

center generating and clustering start-ups and high-tech innovations. 

Many assumptions of the development paths of Chinese smart cities have been 

imposed by the central government of China. The Chinese city of Hangzhou is at least run 

by an AL artificial intelligence and is a city that invigorates societies on an unprecedented 

scale.  

                                                
5 Ibidem, Korenik and CeDeWu. p. 33. 
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‗Smart city-states‘ – Hong Kong, Singapore are emphasizing on improving the quality 

of life of city residents, including providing support for local communities.  

Conclusions. In the perspective of the development of the idea of an intelligent city, 

emphasis can be placed on its growing popularization. It seems that more effectively cities 

will allocate resources and improve the quality of life of city residents, the easier they will 

generate important socio-economic benefits. In order to achieve ‗the city smartness‘, cities 

should develop their very own master plan and step-by-step implement improvements in six 

spheres of city, remembering that every sphere is as important as others.  
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THE STRATEGIC VISION OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOUTH 

BOHEMIAN REGION REGARDING DEVELOPMENT OF TOURISM 

Lubomír Pána 

České Budějovice, the Czech Republic 

 

Public administration is characterized by substantial holistic character, which requires 

a holistic way of examination. There are three levels of methodological and methodical 

attitudes that offer such a view of working of public administration – a) a systemic attitude; 

B) a developmental attitude; c) an interdisciplinary attitude (in detail 1, p. 6-7). The South 

Bohemian Region is one of the most attractive regions of the Czech Republic. Tourism is 

therefore perceived as an important economic development factor. That´s why it´s important 

to coordinate the essential organization structure, which represents invention and innovation 

of the development of the region together with the whole organization system of the public 

administration of the South Bohemian Region and continues in the Programme of the 

development of the South Bohemian Region 2014 – 2020 (2). 

Methodology. The mentioned strategic goals come out of the Conception of 

development of tourism in the South Bohemian Region (3), which besides other things 

analyses current situation of tourism in Europe, the Czech Republic as well as in the South 

Bohemian Region; describes the primary potential of tourism in the South Bohemian 

Region, the profile of the visitor and the organization of tourism in the South Bohemian 

Region. The results of a questionnaire research and a detailed SWOT analysis are also 

included. Strategic visions and global goals of the conception come out from the mentioned 

matters.  

Results 

On this day we can state, that the three suggested goals will be fulfilled. - 1. In 2020 

the number of visitors of the South Bohemian Region will increase by 30% in comparison 

with 2014; 2. The South Bohemian Region will be the second most visited region after 

Prague, at the same time visitors will stay longer at the place of accommodation; 3. The 

number of foreign tourists will increase by 15% in 2020 in comparison with 2014.  

Three goals were set to fulfil the strategic vision, from which each of them contained a 

number of arrangements. For example the goals within the Effective and multilevel control 
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were the definition of competence of the department office of the regional council president 

and recently founded Council of tourism and establishment of an information-

communicative system and marketing strategies of the development of tourism.  

The second goal was ―Creating products of tourism with the use of the potential of the 

whole area of the region, current modern trends with the focus on eco-friendly ways of 

tourism.‖ For example in the field of ―active holiday‖ it is bicycle touring, hiking, golf, 

tennis, ball games, winter sports, adrenalin sports, game hunting, fishing, swimming; in the 

field of ―sights, historical towns and culture‖ it is technical and religious sites, historical 

towns, cultural events in the region and other more important events; development of the 

product of ―adventure gastronomy‖; healing and relaxation stays, agritourism, horse riding 

trips, countryside activities. Family holiday and congress holiday are also on the list. 

The third goal focused on ―Increasing the quality of tourism service in the region‖ not 

only through the education of service providers (the system of evaluating of the quality, 

information minimum, specialised education in the field of provided service), but also 

through the education of destination management workers. It is also important to support 

apprentice school education and specialised school education focused on tourism. The third 

goal focuses also on gaining publicity of the region through high quality service and through 

introducing the mark ―South Bohemia‖. 

Discussion. As mentioned in the introduction, the conception of the development of 

tourism could have been successful because of the fact, that it was understood as one of the 

goals of the Programme of the region development and that some more other activities 

followed it, as introducing a communicative-marketing strategy and setting a functioning 

communication system among controlling authorities of tourism and authorities controlling 

the whole public administration.  

Conclusion. The planned goals were reached mainly because of the fact, that 

systematic aspects were studied and worked on in the visions and plans, which allowed us to 

identify and recognize determining and influencing factors of working of the public 

administration and, what´s more, tourism in connection with current social occurrences and 

processes.  

The systematic approach in the plan preparation and its realization enabled us to: 

-overcome an isolated, partial view of functioning of tourism,  

-reveal possibilities how to improve the quality of the system, reveal negative factors 

and clarify ways of their elimination, 

- implement the newest pieces of knowledge into the controlling activity of the public 

administration and tourism, 

- intensify abilities to gain and use information about functioning of the public 

administration and tourism and use them for dealing with current and development 

problems, 

- for deeper understanding the content and coordination link between ―public 

administration‖ and ―tourism‖. 
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This study aims to determine the commuter zones of metropolitan areas through 

blockchain technology. In the metropolitan areas, personal mobility and location data can be 

transmitted to municipal transportation departments through blockchain technology. This 

task rests on four components: conceptual cryptocurrency (Metropolitan Token or MET), 

mobile device user as a node, mobility and location data and metropolitan transportation 

authority. Denizli, which is located in the southern Aegean region, is an important industrial 

and agricultural center in Turkey. As one of the Anatolian Tigers (Anatolian cities displayed 

high performance for manufacturing activities since the 1980s), the metropolitan area of 

Denizli extended to include nearby industrial areas and rural hinterland in the last 30 years. 

The commuter zone of Denizli displayed extensive development in parallel to the extension 

of its metropolitan area. Here, a blockchain–based transmission and storage of personal 

mobility and location data can be used to determine the borders of this dynamic 

metropolitan development in Denizli. 

Introduction 

Blockchain or distributed ledger technology (DLT) enables new possibilities for smart 

city functions on governance, design and planning. The main characteristics of blockchain 

technology (efficiency, permanency, decentralized consensus, verifiability and 

immutability) can be illustrated by several smart city projects. The advantages of DLT are 

evident with respect to new analytical tools of spatial planning in metropolitan areas. 

In this framework, this study aims to determine the commuter zones of metropolitan 

areas through blockchain technology. In the metropolitan areas, personal mobility and 

location data can be transmitted to municipal transportation departments through blockchain 

technology. This task rests on four components: conceptual cryptocurrency (Metropolitan 

Token or MET), mobile device user as a node, mobility and location data and metropolitan 

transportation authority. The study is empirically based on Denizli metropolitan area, which 

is located in the southern Aegean region in Turkey. Methodologically, the paper makes a 

theoretical and conceptual analysis rather than data analysis since its scope is based on an 

unpublished M. S. thesis proposal. 

Blockchain Technology and Commuter Zones: A Case of Denizli Metropolitan 

Area 

Metropolitan commuter zone as an urban region is a special type of functional regions. 

The key characteristics of a functional region are summarized as functional relationship, 

hierarchy and complementarity between sub–regional units. On one level, functional regions 

can be identified by territorial embeddedness in transportation, production, socio–economic 

structure and historical geography. Typical examples are ―functional economies‖ 

(Prodromídis 2006), urban regions, industrial districts and regional clusters (Özbek 2012, p. 

144).  

                                                
6  This paper is based on the unpublished thesis proposal of M. S. student, Dilara Efe (2019) from the Department of 

Urban and Regional Planning at Pamukkale University. The thesis proposal is entitled as ―the Use of Blockchain 

Technology in the Determination of Metropolitan Commuter Zone: The Case of the Urban Region of Denizli‖. 
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Metropolitan commuter zones encompass the region within approximately a 10–200 

km radius around metropolitan centers. A commuter zone can be determined by daily 

regular trips and labor market data. These two factors create a ―daily urban system‖ at urban 

fringe (Pacione 2005, pp. 106–107 and 915). Commuter zones are one of the most dynamic 

areas in metropolitan cities. This dynamic development is characterized by expanding 

residential areas, changing transportation facilities and emerging manufacturing and service 

activities at urban fringe. A number of factors determine the extent and composition of a 

commuter zone as a functional region: transportation technology, mass transit facilities, 

topography, commercial, industrial and public land uses at urban fringe, metropolitan 

development areas (suburbs, exurbs, satellite towns etc.) and niche labor markets. Here, the 

main question needs to address is how the extent of a commuter zone can be determined by 

real–time and smart transportation data. Rapid urban sprawl and new information and 

transportation technologies reveal the pivotal role of new technologies for metropolitan 

planning. Emerging financial technologies (fintech) in the last decade like blockchain 

technology offer new possibilities for the analysis and synthesis of metropolitan data to 

spatial planning. 

A blockchain is a distributed ledger based on a peer–to–peer network. It is an open and 

distributed ledger that stores data in lists called blocks which are tied together as a 

chronological chain of records. The main characteristics of blockchain technology are five–

fold: efficiency, permanency, decentralized consensus, verifiability and immutability.  

Since last four decades, the notions of ―decentralized network‖ and ―cryptocurrency‖ 

have been well recognized in the literature on information and communication technology 

by a number of influential contributions: public key cryptography (Merkle 1980), timestamp 

(Haber and Stornetta 1991), Merkle Trees (Bayer, Haber and Stornetta 1993), smart 

contracts (Szabo 1997) and bitcoin (Nakamoto 2008). 

What makes a decentralized network unique for the provision of urban services are 

transparency, security, participation, productivity and immutability. Blockchain technology 

enables the transformation of traditional municipal services into smart city functions. The 

organizational and technological advantages of DLT are evident with respect to new 

analytical tools for the spatial planning of metropolitan areas. Most of today‘s metropoles 

undergo a dynamic morphological and demographic change more apparent at metropolitan 

fringe. A spatial analysis of these areas through a blockchain–powered incentive mechanism 

(cryptocurrency) can make metropolitan planning more responsive and effective.   

 A peer–to–peer sharing of personal mobility data on a volunteer basis can be used for 

metropolitan planning. Through permissive and blockchain–based location sharing 

applications, personal mobility data can be transforming into smart transportation 

information based on user–defined profiles. Here, utility tokens (digital tokens making 

initial funding available to new cryptocurrency projects) like experimental Metropolitan 

Token can incentivize both creators engaging in the operation and maintenance of network 

infrastructure and anonymous users sharing their GPS (Global Positioning System) location. 

This information is valuable and necessary for urban planners, traffic engineers, bureaucrats 

and technocrats responsible for urban and regional policies, researchers and other actors of 

metropolitan planning (metropolitan transportation departments, public and private 

institutions). The amount of incentives (cryptocurrencies) can vary depending on data type, 

data availability period, continuity of data flow, data accuracy by commuter trip patterns, 

availability of socio–economic data provided by anonymous users (commuters) and user 

profile details (Özbek 2019a). 
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Here, one potential problem is related to privacy issues. How will this system ensure 

the privacy of users providing trip data? Another problem is whether public authorities will 

use these data for spatial planning or for suppressing and controlling society (Skyfan 2019). 

Anonymity, limited user profiles, transparency of data flow and incentive mechanism (by 

data type and user profile detail) are suggested possible solutions to deal with privacy 

issues. A semi–public blockchain can guarantee the anonymity and privacy of users. In a 

decentralize network, pedestrians, bicyclers, motorcyclists, other personal mobility device 

users and automobile drivers might be considered as smart nodes based on commuter 

profiles. In urban transportation planning, the origin–destination data are key for trip 

production distribution, assignment and estimation models. These data can be acquired 

through traditional survey techniques or remote sensing surveys. In either case, 

transportation and mobility data do not reflect space–time characteristics of trips and socio–

economic profiles of users. Here, a blockchain–based incentive mechanism can contribute 

to the richness and diversity of commuter profiles and data (Özbek 2019b). 

The possible actors in the operation of this semi–public blockchain can be civil and 

private planners (community, urban, regional and transportation), spatial planning 

institutions, non–governmental organizations, municipalities and urban planning students 

and scholars. In Turkey, the urban and regional planning students working on metropolitan 

planning often use a wide range of data on metropolitan land uses, borders (administrative 

and functional), transportation (infrastructure and traffic flows), settlement hierarchy, urban 

system etc. Most of these data are outdated because the production of regional data and 

statistics can be seen as problematic in Turkey due to institutional conflicts of spatial 

planning, lack of statistical standards for metropolitan areas and blurred borders for 

functional regions and urban systems. The old metropolitan data can be used for educational 

purposes but in professional terms, today‘s metropolitan planning requires actual and 

continuous data streaming. Metropolitan surveys give just a glimpse into the extent of urban 

sprawl and scatter in a certain period. However, urban fringes experience the most rapid 

land–use and demographic changes. An adequate understanding and analysis of these 

changes is utmost importance for urban policy makers and practitioners. A blockchain–

powered incentive mechanism (cryptocurrency) defined above can help to draw a more 

realistic picture of urban fringe and metropolitan hinterland (Özbek 2019c). 

In the Turkish case, Denizli presents a good example of an extensive metropolitan 

development and urban sprawl. A blockchain–based transmission and storage of real–time 

personal mobility and location data can be used to determine the borders of metropolitan 

development in Denizli. Denizli, which is located in the southern Aegean region, is an 

important industrial and agricultural center in Turkey. As one of the Anatolian Tigers 

(Anatolian cities displayed high performance for manufacturing activities since the 1980s), 

the metropolitan area of Denizli extended to include nearby industrial areas and rural 

hinterland in the last 30 years. The commuter zone of Denizli displayed extensive 

development in parallel to the extension of its metropolitan area.  

Denizli was designated as a regional industrial center in the recent sub–regional 

development plan of South Aegean Development Agency (GEKA 2013). The plan identifies 

three functional economies in Denizli by administrative districts: traditional economic 

centers (an agriculture and natural resources–based local economy characterized by a high 

rate of emigration), economically diversified centers (a manufacturing and service–based 

local economy characterized by strong commercial and social ties with its neighboring 

districts) and tourism centers (a tourism–based local economy). 
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These functional economies at provincial level had utmost importance in the 

development and composition of metropolitan commuter zone of Denizli (see Figure 1) in 

the last three decades. Today, the three sub–regional areas characterize the metropolitan 

hinterland of Denizli: Denizli–Aydın development axis, northeastern rural hinterland, 

central districts of Denizli and rural hinterland. These sub–regions reflect the space–time 

characteristics of daily and weekly trips in Denizli metropolitan area. The commuter 

profiles in Denizli metropolitan area differ by working, services (both public and private), 

health, shopping and educational trips. 

 
 

  

 

 

 

A blockchain–based transmission and storage of personal mobility and location data 

can be used to determine the borders of this dynamic metropolitan development in Denizli 

at sub–regional level. The availability of technological facilities provided by the directorates 

of construction and planning affairs in the metropolitan municipalities and the high 

penetration rate of smartphones in Turkey may provide an initial advantage to the 

implementation of this blockchain–powered transportation project. However, there are some 

uncertainties regarding privacy issues and the use of blockchain technology for smart city 

projects in Turkey. 

Figure 1. Commuter Zone of Denizli  

Source: Produced from the Scale 1:100 000 Environmental Adjustment Plan of 

Denizli (Denizli Provincial Directorate of Environment and Urbanization 2018). 
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In the world today, the emergent blockchain technology offers endless possibilities for 

an efficient management, governance, design and planning of cities. A decentralized 

network makes possible transparency, security, participation, productivity and immutability 

for provision of urban services. These advantages of DLT are evident with respect to new 

analytical tools of spatial planning in metropolitan areas. 

 Today‘s urban fringes, urban regions and commuter belts experience the most rapid 

land–use and demographic changes. An accurate and factual definition of these functional 

areas for metropolitan planning can be made possible through a blockchain–based incentive 

mechanism (cryptocurrency). A Turkish case (Denizli Metropolitan Area) attempts to 

clarify whether a blockchain–based transmission and storage of personal mobility and 

location data can be used to determine the borders of dynamic metropolitan developments. 
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На сьогодні, Україна знаходиться на початку процесу розбудови системи 

інформаційно-комунікаційного забезпечення. У грудні 2010 року Кабінетом Міністрів 

України була розглянута та схвалена Концепція розвитку електронного урядування в 

Україні, яка була доповнена в серпні 2018 року. В документі було визначено, що 

одним з пріоритетів країни є розвиток інформаційного суспільства зорієнтованого на 

інтереси людей, у якому кожен громадянин має можливість створювати та 

накопичувати інформацію та знання, мати вільний доступ до них, користуватися й 

обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою реалізувати свій 

потенціал для забезпечення особистого й суспільного розвитку та підвищення якості 

життя [2, 3]. 

Упровадження мережевої інформаційної інфраструктури впродовж останнього 

десятиліття засвідчило, що такий розвиток лише «згори» – на центральному, 

загальнодержавному рівні – не є ефективним. Як засвідчує досвід країн-лідерів у цій 

сфері, для успішного впровадження електронних ініціатив необхідно об‘єднати 

зусилля центральних і місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, 

громадян і бізнесу. Без місцевої ініціативи, підтриманої відповідними нормативно-

правовими актами «згори», не можливий рух вперед до розвитку суспільного 

інформаційного простору. 

Зокрема, це пов‘язано з тим, що регіон виступає лакмусовим папірцем для всіх 

нововведень щодо розвитку електронного уряду на загальнодержавному рівні, а 

надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу, а також залучення їх до 

процесу прийняття управлінських рішень, безпосередньо знаходить своє втілення 

саме на місцевому рівні, через взаємодію громадян і бізнес-структур з місцевими 

органами влади і органами місцевого самоврядування [4]. 

Водночас, процеси децентралізації, які проходять зараз в Україні, покликані 

зробити кращим життя українців практично в кожній сфері і тому вони тісно 

переплелись із реформуванням системи надання адміністративних послуг, що триває 

в нашій державі вже декілька років. З метою забезпечення громадян доступним, 

швидким і якісним обслуговуванням було прийнято рішення на державному рівні про 

розбудову мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Саме для 

організації ефективної роботи ЦНАП Законом України «Про адміністративні 

послуги» від 6 вересня 2012 року №5203-VI унормовано основоположні вимоги щодо 

утворення та функціонування таких центрів [1]. 

З метою забезпечення комфортних умов для надання адміністративних послуг в 

Україні функціонує 787 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). За І 

квартал 2019 р. запрацювало 9 нових Центрів та територіальних підрозділів. 

Реалізується програма з доступності адміністративних послуг громадянам в 

об‘єднаних територіальних громадах, де станом на 01.04.2019 нараховується 148 
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ЦНАПів. Понад 50% ЦНАПів пропонує своїм відвідувачам від 50 до 135 послуг. В 

той же час як майже чверть ЦНАПів надає від 136 до 200 послуг [6]. 

Департамент «Центр надання адміністративних послуг у м.Кременчуці» 

створено Кременчуцькою міською радою Полтавської області як її виконавчий орган 

з метою забезпечення доступності та спрощення одержання адміністративних послуг 

та надано статус окремої юридичної особи з 2 березня 2015 року. На веб-порталі 

завжди можна отримати інформацію про порядок та спосіб отримання 

адміністративних послуг, вивчити перелік необхідних документів або завантажити 

електронні бланки заяв. Також, дізнатися про місце розташування, графік роботи та 

перелік послуг, які надаються. Спеціальний онлайн сервіс дозволяє громадянам 

зареєструватися в електронній черзі без необхідності попереднього відвідування 

офісу [5]. 

Нині через ЦНАП м. Кременчук можна отримати 251 адміністративну послугу, 

із них 65 послуг приймається за принципом екстериторіальності. Жителі міста мають 

змогу через сайт, не виходячи з дому, без відвідування ЦНАП, замовити онлайн 24 

адміністративні послуги. 

Таким чином, враховуючи досвід е-урядування та роботи ЦНАП, розвиток 

інституційного забезпечення комплексної інформаційної взаємодії на регіональному 

та місцевому рівні може забезпечити представницький орган з питань соціально-

орієнтованої політики при відповідних владних структурах, сформований за 

принципом паритетного членства представників влади, бізнесу та громади. 

Особливу увагу потребують питання залучення громадян та зацікавлення їх у 

використанні можливостей інформаційного простору побудованого на платформі 

системи електронного урядування (е-урядування), а також вирішення проблем з 

цифровою (інформаційною) нерівністю найбільш вразливих громадян. 
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В умовах сьогодення значущість лобізму на політичній арені сучасності з 

кожним роком зростає. Лобізм набуває масового характеру, формується фінансована 

індустрія лобізму, окремі лобістські кампанії здобувають статус соціальних рухів. 

Сьогодні з точністю ніхто не може стверджувати, чи існують такі рішення, які 

ухвалювалися б представниками влади за відсутності впливу на них з боку 

зацікавлених осіб.Так само важко уявити, щоб великі економічні структури не 

намагалися вирішити частину своїх проблем за рахунок взаємодії з владою. 

Лобіювання – навмисне встановлення зв'язків з будь-якою посадовою особою 

або службовцем будь-якого виконавчого відомства від імені іншої сторони з наміром 

вплинути на прийняття вигідних офіційних рішень [1]. 

Отже, лобізм – це встановлення контактів і передача повідомлень (особами, що 

не є громадянами, що діють від свого власного імені), адресованих представникам 

влади з наміром впливати на їхні рішення. 

Під час прийняття рішення, законів або у процесі їх зміни важливу роль 

відіграють знання експертів. Проте, знання останніх тільки тоді матимуть певну 

цінність, коли їх «пропустити» через інтереси громадян, які сконцентровані у 

лобістських структурах. У такому ідеальному варіанті лобізм є «вулицею з 

двостороннім рухом», оскільки групи тиску, добиваючись вигод для себе, у свою 

чергу, забезпечують сприятливі умови сприйняття суспільством та певними групами 

населення законів та рішень, що приймає держава. [2]. 

Структура явища включає три основних компоненти:  

 об‘єкт – органи державної влади, здебільшого законодавчі та виконавчі;  

 суб‘єкт – суспільні групи, які усвідомили свій спільний інтерес і прагнуть його 

реалізувати (групи тиску);  

 технології – методи здійснення комунікації між суб‘єктом і об‘єктом. 

Виокремлюють три види лобістів: зовнішні лобісти (працюють на правах 

вільних агентів та представляють інтереси фізичних і юридичних осіб, з якими 

укладено договір на здійснення лобіювання); корпоративні лобісти (входять до штату 

підприємства, організації чи установи, де вони працюють, отримують фіксовану 

заробітну плату і здійснюють легітимний лобістський вплив лише в інтересах свого 

роботодавця); коаліційні лобісти (об‘єднання і координація зусиль кількох суб‘єктів у 

захисті спільних інтересів; передусім стосується малого і середнього бізнесу, які з 

економічних причин не в змозі самостійно конкурувати з фінансово-промисловими 

групами). 

Лобізм може проявлятися у різних сферах та формах, відповідно маючи різні 

види. Наприклад, залежно від того, вякій гілці влади ―вирішується питання‖, можна 

виділити лобізм: 

• Законодавчий; 

• Виконавчий; 

• Судовий; 

Для того, щоб лобізм давав користь усьому суспільству, необхідні певні умови: 

реальність влади демократичних інститутів та норм, економічна та політична 
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стабільність, свобода засобів масової інформації, стабільне громадянське суспільство 

тощо. Тільки за наявності цих факторів лобізм починає ―працювати‖ в суспільних 

інтересах.  

Термін «лобізм» в Україні часто використовується досить вільно, і часом – 

зовсім неадекватно для визначення усіх видів політичного та управлінського впливу. 

В Україні наразі не сформовано основ цивілізованого лобізму.  

В умовах сучасної України існують чотири основні «осередки» лобіювання: 

Апарат Президента, Уряд, Верховна Рада, регіональні та місцеві органи влади. 

Процес лобіювання ведеться з метою прийняття того чи іншого правового акта, 

документа, рішення. Суб'єктами лобіювання виступає коло осіб, в число яких можуть 

входити: фізичні особи, асоціації, спілки, організації тощо. До початку 2000-х 

з'явився ще один суб'єкт процесу, коли М. Азаров, займаючи крісло глави ДПА 

України, створив потужну традицію жорсткого, але непублічного впливу виконавчої 

влади на владу законодавчу [3]. 

У цивілізованих країнах лобіювання — це просування галузевих інтересів в 

рамках прийнятих законодавчих норм. У різних країнах ця процедура регламентована 

по-різному. Зразковою вважається модель, розроблена в США ще в 1946 р., коли був 

прийнятий спеціальний закон (Federal Regulation of Lobbying Act), воснові якого 

лежить конституційне право громадян звертатися в офіційні органи зі скаргами[4]. 

В Україні сьогодні лобізм, внаслідок відсутності узаконених правил і процедур, 

часто носить латентний, прихований характер. Це призводить до встановлення 

нелегітимних форм відстоювання інтересів, перш за все з боку великого бізнесу. 

Найбільш широкі можливості для прояву негативних функцій лобізму надає наявність 

в Україні так званої «олігархономіки» і «олігархократії». 

У той же час окремі громадяни, групи громадян, громадські організації й 

об'єднання не мають доступу до прийняття рішень навіть у тому випадку, коли в 

процесі прийняття рішень державними органами влади зачіпаються їхні економічні, 

соціальні, моральні інтереси та безпека. 

Український варіант лобізму має дуже специфічну форму. У нас, наприклад, є 

наявний абсолютно нехарактерний для інших країн процес „завоювання" політичних 

партій національним бізнесом. В цьому можна побачити хоч і не цілком західну, але 

єдино можливу форму захисту бізнесу в умовах становлення країни. Звідси, мабуть, і 

нова українська приказка - „головне не право на власність, а уміння її відстоювати". В 

Україні функціонують як прямі, так і непрямі способи (форми), які можна 

класифікувати за ступенем взаємодії лобістських структур та об'єктів лобізму.  

Основним методом лобіювання у Кабінеті Міністрів України є "коридорний 

лобізм", суть якого полягає, насамперед, в проштовхуванні потрібного та відмови від 

прийняття непотрібного рішення. В апаратній ієрархії офіційні посади і реальна 

ступінь впливу на процес прийняття рішень не співпадають. Саме тому за 

розташуванням сил на ключових посадах та ступенем їх впливу на керівництво, 

включаючи навіть осіб, які не входять до офіційної номенклатури, уважно слідкують 

учасники процесу лобіювання [4].  

Отже, особливість сьогоднішнього періоду формування лобізму в Україні 

полягає в інтенсифікації лобістської діяльності на всіх рівнях. Але, на жаль, лобізм в 

Україні з огляду на низку об'єктивних і суб'єктивних причин показав себе з 

негативної сторони. Однак очевидно, що без урахування цього феномена побудувати 

демократичну державу і громадянське суспільство в Україні буде неможливо. 
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Виразом негативного лобіювання можуть виступати незаконний тиск на 

представників влади, хабарництво, корупція, за допомогою яких приймаються 

управлінські рішення в інтересах певних груп осіб. Термін "лобізм" тут є синонімом 

поняттям "блат", "протекціонізм", "підкуп" або покупки голосів у корисливих чи 

вузько партійних інтересах на шкоду інтересам іншим, насамперед суспільним. 

Зрозуміло, це лише одна сторона медалі, що показує не тільки силу і позитивні 

можливості різних соціальних структур, але й уразливі, слабкі "місця" влади.До 

обов‘язків лобістів, крім дотримання Конституції України та норм законодавства 

України, повинні входити такі як: дотримання реєстраційних вимог, надання 

уповноваженим органам звітів та підзвітних документів, достовірну інформацію про 

свою лобістську діяльність, зберігати конфіденційність інформації, дотримуватися 

правил поведінки у органах влади та інші. 
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У педагогіці раціональність є провідною ознакою, що характеризує якісний зміст 

освітньої діяльності, вона залишається теоретико-методологічною засадою оновлення 

парадигми розвитку освіти. 

Освіта на основі принципів раціональності виступає найважливішою цінністю 

сучасного суспільства, без якої неможливо ані збереження його морального і 

пізнавального базису, ані випереджальний розвиток, що дозволяє говорити про освіту 

як умову збереження і виживання суспільства. 

Основними аргументами на користь вибору характеристики «раціональність» 

має бути: раціональність, як одна з форм розуміння дійсності, широко 

використовується під час побудови наукових теорій і наукової діяльності взагалі; 

раціональність сприяє побудові змінюваної цілісності із власною внутрішньою 

логікою та синтезом макро- і мікроаналітичних стратегій; раціональність має буттєву 

обумовленість, яку не можна ігнорувати; наукова думка людства є найбільш 

раціональним її різновидом; раціональність багатьох освітніх доктрин, у т.ч. 

Болонського процесу, простежується у намаганні інтегрувати у стінах закладів вищої 

освіти науку і навчання студентства; структура більшості освітніх програм і стратегій 

http://vlp.com.ua/files/09_76.pdf
file:///C:\Users\UserS2\Downloads\pubm_2016_3_12.pdf
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28920.pdf
https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/viewFile/910/1050
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має характерні атрибути раціональності, такі як мету, цілі, засоби та контроль 

отриманих результатів; класична модель теорії управління спирається саме на 

поняття «раціональності» під час прийняття абсолютно об‘єктивного і логічного 

рішення.  

Найчастіше коло проблем, що стоять перед вищою освітою (ВО), звужується до 

діяльності самої вищої школи, при цьому ігнорується її вплив на задоволення потреб 

суспільства, особистості та роботодавців. Як результат, несвоєчасне реагування 

професійної освіти на потреби ринку праці України, що призводить до 

невідповідності одержаного диплома і посади, яку обіймає працівник. Відсутня 

раціональність при визначенні очікуваних результатів реалізації місії ВО. 

Базовою складовою раціональності управління вищою освітою є професійно-

кваліфікаційна відповідність працівників як умова реалізації місії вищої освіти. Саме 

з професійно-кваліфікаційної відповідності (ПКВ) починається ланцюг задоволення 

та сполучення інтересів суб‘єктів системи вищої освіти (СВО). 

Міра раціональності управління вищою освітою залежить від досягнення цілей-

результатів за кожним суб‘єктом СВО. 

Діагностика раціональності управління ВО розпочинається із визначення 

предметної області дослідження. До неї належать результати задоволення інтересів 

суб‘єктів у часовопросторовому контексті. Від репрезентативності об‘єктів 

дослідження у просторі залежить точність оцінювання реалізації місії ВО у розрізі 

регіону, галузі економіки тощо.  

Об‘єктами дослідження виступають суб‘єкти СВО: роботодавці-підприємства, 

які створюють попит, та ЗВО, які є джерелом пропозиції фахівців із вищою освітою. 

Держава та індивідуум взаємодіють із ними за «каскадом» задоволення інтересів 

суб‘єктів. 

Визначення структури дослідження раціональності діяльності суб‘єктів 

затребувало обрати кількісні показники, які, з одного боку, найбільше 

характеризують результативність, з іншого, є первинними по відношенню до інших 

показників. Обрані показники поєднуються між собою для встановлення ступеню 

пропорційності взаємозв‘язку між результатами діяльності кожного суб‘єкта. 

Первинними кількісними показниками слід вважати ті показники, які обумовлюють 

значення більшості інших. Похідними у дослідженні є показники у розрахунку на 

одну особу. Оскільки друга умова кількісного оцінювання атрибутів раціональності 

суб‘єктів ринку ПВО передбачає двовимірний взаємозв‘язок результатів, а, отже, і 

показників, що визначають результати та їхні сполучення, то слід підкреслити 

взаємообумовленість кількісних показників (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Взаємозв‘язок похідних показників оцінки діяльності суб‘єктів  
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Послідовність розгляду первинних та похідних показників має відповідати 

«каскаду» задоволення та сполучення інтересів суб‘єктів за значенням 

раціональності: роботодавець – 100 %, держава – 75 %, ВНЗ – 50 %, індивідуум – 

25 %.  

Оскільки похідні показники взаємопов‘язані, то існує також зв‘язок між 

первинними показниками кількісної оцінки результатів діяльності суб‘єктів:  

Вектор 1. Індивідуум – роботодавець (де професійно-кваліфікаційна 

відповідність як базова умова раціональності діяльності суб‘єктів ринку ПВО та 

запорука реалізації місії ВО); Вектор 2. Роботодавець – держава; Вектор 3. Держава – 

ЗВО (характер обсягу державного фінансування ЗВО); Вектор 4. Індивідуум – ВНЗ; 

Вектор 5. ВНЗ – індивідуум (реалізація потенціалу ЗВО – досягається за відповідності 

потреб абітурієнтів у здобутті ВО за певним напрямом підготовки (спеціальністю) та 

пропозиції ЗВО у формі ліцензованого обсягу за ними); Вектор 6. Роботодавець – 

індивідуум (фонд оплати праці (ФОП), щомісячні витрати на одного працівника); 

Вектор 7. Держава – роботодавець (виручка від реалізації продукції є одним із 

основних показників, який відображає фінансовий стан роботодавця ; обсяг реалізації 

продукції на одного працівника ); Вектор 8. ВНЗ – держава (валовий внутрішній 

продукт (ВВП) – головний індикатор економічного розвитку держави і найповніший 

показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період.  

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В 
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Ґендерне бюджетування розглядають як інтернаціонально визнаний інструмент 

для підтримки виконання Україною зобов‘язань щодо реалізації стратегії 

впровадження гендерних підходів, яка вважається найбільш перспективною і 

ефективною для просування гендерної рівності. Гендернебюджетування – 

цеінструмент, якийбезпосередньомаєвідношення до міжнароднихзобов‘язань держав 

щодозабезпеченнягендерноїрівності та поліпшення становища жінок. В останні роки 

практична реалізаціяпроектівщодо гендерно-орієнтованогобюджетування на 

місцевомурівні в Українісприялаформуваннюпрактичнихінструментів і 

накопиченнюдосвіду на обласномурівні[1]. 

Поняття «ґендерне-орієнтований бюджет» і «ґендерно-орієнтоване 

бюджетування», що були запропоновані у Платформі дій, ухваленій на Пекінській 

конференції (1995). У ній наголошується, що уряди повинні докласти всіх зусиль для 

систематичного вивчення того, яким чином державний сектор витрат приносить 

користь жінкам, і коректувати бюджети для забезпечення рівного доступу до них. 

Ґендерний аспект у бюджетному процесі передбачає проведення ґендерного 

аналізу бюджетної дисципліни на етапах планування та виконання дохідної та 

видаткової його частин. Нині у більшості країн при застосуванні ґендерного підходу 

до планування та виконання бюджету основна увага приділяється ґендерному аспекту 

видаткової складової бюджету. Аналіз видаткової частини бюджету дає змогу оцінити 

ступінь врахування ґендерного чинника за бюджетними програмами, головними 

розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками нижчого рівня, 
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територіальними одиницями. Оцінювання ґендерної складової бюджетних видатків 

надає можливість оцінити ступінь відповідності розподілених державних витрат 

потребам різних груп громадськості. 

Впровадженняґендерногопідходу у 

бюджетнийпроцеспередбачаєзастосуванняґендерноспрямованогоаналізу бюджету за 

такими етапами 

Таблиця 1 – Аналіз ґендерноспрямованогоаналізу бюджету[2] 

Етап Характеристика 

1 Етап. 

Оцінювання 

Оцінювання наявного стану у соціальній сфері за різними 

категоріями та групами, що належать до певної галузі 

2 Етап. 

Визначення 

визначення ступеня врахування сучасного стану ґендерної 

рівності у соціальній сфері бюджетної політики; 

3 Етап. Обсяги Забезпечення достатнього обсягу коштів у бюджеті на 

здійснення ґендерно чутливої політики; 

4 Етап. 

Видатки 

оцінкавідповідностіпроведенихдержавнихвидатківзапланованим

бюджетнимасигнуванням 

5 Етап. 

Взаємозв‘язок 

Аналіз взаємозв‘язку між пріоритетними напрямами бюджетної 

політики та використаними державними коштами 

6 Етап. 

Вимірювання  

Вимірювання ступеня досягнення поставлених цілей органами 

влади у напрямі розвитку ґендерної складової державної 

політики порівняно із запланованим рівнем 

7 Етап.  

Формування 

звіту 

формування звіту щодо виконання цілей та завдань ґендерної 

складової бюджету 

Сформовано автором на основі джерела[2] 

 

Отже, ґендерне планування бюджету слід запроваджувати у певному секторі 

галузі на визначеному рівні повноважень влади, а саме місцевого, регіонального або 

державного з метою розробки, адаптування та імплементації методики аналізу й 

оцінки та методології застосування отриманих результатів. Застосування методології 

урахування ґендерного аспекту у бюджетному процесі охоплює перелік показників, 

які оцінюють: прямі показники соціальної політики, затверджені у бюджеті; бюджетні 

програми державного та місцевих бюджетів; бюджетні видатки на соціальний захист 

та соціальне забезпечення, що розподіляються за групами та категоріями населення; 

показники рівня життя різних груп та категорій населення; ґендерно чутливі 

показники бюджетних видатків, що впливають на доходи населення; соціальні 

державні цільові програми, спрямовані на покращання рівня життя різних груп та 

категорій населення. 

Оптимальним методом впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування є 

програмно-цільовий метод, який включає етапи рис.1. 
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Рисунок 1 – Етапи впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування. 

 

На сьогоднішній день, в Україні нормативно-правовими актами, що 

застосовуються у бюджетному процесі єнакази:«Про затвердження Інструкції з 

підготовки бюджетних запитів» від 06.06.2012 № 687; «Про паспорти бюджетних 

програм» від 29.12.2002 № 1098; «Про результативні показники бюджетної 

програми» від 10.12.2010 № 1536, а також накази Мінфіну, що регулюють типові 

переліки бюджетних програм у галузях бюджетної сфери на місцевому рівні. В 

умовах ґендерно-орієнтованого бюджетування доцільним є внесення змін до 

вищевикладених нормативних актів, а також внесення змін до Бюджетного кодексу 

України, що передбачатиме застосування ґендерного аспекту у програмно-цільовому 

методі на стадіях бюджетного процесу. 

Отже, запровадження ґендерного підходу у бюджетне планування є складним 

процесом, що вимагає спеціальних знань та ретельної підготовки кожного етапу 

впровадження, враховуючи політичні та соціокультурні особливості країни. 

Передумовою реалізації ґендерного підходу має бути внесення змін до нормативно-

правових актів, що регулюють бюджетний процес у частині запровадження ґендерних 

складових у бюджетні документи головних розпорядників бюджетних коштів, 

зокрема бюджетні запити, паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання, 

інформацію про ефективність бюджетних програм. Застосування інформації, 

отриманої за результатами ґендерного аналізу дає змогу скорегувати програми 

розвитку різних секторів економіки з урахуванням ґендерного фактору та досягти 

підвищення продуктивності економіки[3]. 
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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Макуха Т.В. 

Науковий керівник: ст. викл. Семеніхіна В.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Державна політика щодо взаємодії органів місцевого самоврядування та 

представників малого і середнього бізнесу повинна бути спрямована на формування 

сприятливих умов стійкого розвитку підприємницького середовища на основі 

удосконалення форм і методів підтримки, які забезпечують підвищення темпів 

розвитку, активізацію виробничої, інноваційної та інвестиційної діяльності суб‘єктів 

господарювання і, як наслідок, зростання ефективності національної економіки.  

Місцеві органи влади повинні забезпечувати надання диференційованої та 

адресної підтримки суб‘єктам підприємництва при реалізації інвестиційних проектів з 

урахуванням специфіки їх діяльності.  

Активізації зовнішньоекономічної діяльності та посилення 

зовнішньоекономічних зв‘язків підприємств та роль органів місцевого 

самоврядування дотепер перебувають в сфері інтересів наукового дослідження. 

Зовнішньоекономічні зв‘язки формуються і здійснюються під впливом 

різноманітних регуляторів, що діють на виникнення зв‘язків і спрямовують їх 

розвиток в єдину ефективну політико-економічну систему, яка захищає інтереси 

держави. До органів місцевого управління ЗЕД належать:  місцеві Ради народних 

депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі органи; територіальні підрозділи 

(відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

України.  

Місцеві державні адміністрації наділені Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації» такими повноваженнями в сфері міжнародних та 

зовнішньоекономічних відносин:  забезпечують виконання зобов'язань за 

міжнародними договорами України на відповідній території; сприяють розвитку 

міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з 

тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, 

фізкультури і спорту; укладають договори з іноземними партнерами про 

співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством; сприяють 

зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих 

на її території, незалежно від форм власності; сприяють розвитку експортної бази і 

збільшенню виробництва продукції на експорт; організовують прикордонну і 

прибережну торгівлю; сприяють діяльності митних органів та прикордонних служб, 

створенню умов для їх належного функціонування; вносять у встановленому порядку 

до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку 

економічного потенціалу відповідної території. 

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/01/8.pdf
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Всі основні зовнішньоекономічні інструменти регулювання доцільно зосередити 

в руках центральних органів влади, що знаходиться в повній відповідності з 

принципом їх міжнародної винятковості. Участь регіону у міжнародній діяльності 

може забезпечуватися традиційними для цього рівня формами і методами 

(реалізацією принципу матеріально-фінансової еквівалентності). Важливо особливо 

підкреслити, що самостійної міжнародної компетенції місцеві влади мати не повинні.  

Серед заходів сприяння зовнішньоекономічній діяльності підприємств, які 

запроваджує міська влада Кременчука відзначають: діяльність                               КП 

«Кременчуцький центр міжнародних зв‘язків та економічного розвитку міста 

«Кременчук Інвест», що діє в структурі Кременчуцької міської ради. До його 

основних завдань та функцій належить сприяння соціально-економічному розвитку 

та підвищенню конкурентоспроможності території міста. «Кременчук Інвест» надає 

такі послуги: реалізація заходів у сфері місцевого економічного розвитку; розробка, 

реалізація та супровід інвестиційних проектів; популяризація та маркетинг 

територій; розвиток міжнародного співробітництва та зміцнення іміджу міста.  

Також, в місті активно діє щодо налагодження ефективної співпраці з 

представниками іноземного капіталу Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-

промислової палати. Налагоджена мережа двосторонніх контактів з містами інших 

країн. Існує досить розвинена інституційна платформа, що може бути ефективно 

використана для подальшої роботи з виходу на зовнішні ринки. Для подальшого 

успішного просування продукції підприємств міста на зовнішні ринки є потреба у їх 

розширенні та поглибленні. 

Аналіз діяльності діючих підприємств-експортерів свідчить про відстеження 

тенденції розвитку та попиту на окремих ринках. Можна констатувати, що 

підприємства міста готові адаптуватися для задоволення потреб потенційних клієнтів 

на зовнішніх ринках включно зі зміною процесів виробництва.  

Ключовим фактором виявися рівень собівартості продукції місцевих 

підприємств, який нижчий або на тому ж рівні порівняно із конкурентами. 

Проблемним залишається перевірка торговельної марки, сертифікація товарів для 

задоволення вимог відповідних ринків, нанесення додаткової інформації на товар. У 

той же час 71% підприємств не готові до здійснення експортних операцій з 

відстрочкою платежу на 45 днів. 

Дослідження потреб підприємств виявило необхідність проведення навчання, 

наданні методичної допомоги, консультацій та представлення інструментів щодо 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Наявні обмеження щодо розвитку 

експорту потребують додаткових досліджень та розробки низки конкретних заходів 

(проектів), які унеможливлять або пом‘якшать їхній негативний вплив.  

Отже, місцеві органи влади мають у своєму розпорядженні переважно 

інституційні важелі впливу на зовнішньоекономічну діяльність міста, серед яких 

правові, прогнозні та програмні, фінансово-економічні, організаційно-економічні, 

науково-освітні, організаційні, іміджеві інструменти.  

Для досягнення поставленої мети необхідно ліквідувати основні фактори, які 

перешкоджають розвитку підприємництва, вийти на більш високий рівень підтримки 

органами місцевого самоврядування. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

Глинченко О. М., Мажаренко К.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сектор житлово-комунального господарства в Україні залишається одним із 

найбільш складних і проблемних. В ході його реформування залишилось багато 

невирішених питань. Основними з них є: 

- несвоєчасне оновлення основних фондів; 

- низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій; 

- відсутність комплексної системи обліку та регулювання споживання води, газу, 

теплової енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та 

споживання житлово-комунальних послуг; 

- хронічне недофінансування капітального ремонту житлового фонду та, як 

наслідок, значне погіршення технічного стану інженерного обладнання, окремих 

конструктивних елементів будівель, наявність ветхого та аварійного житла. Це не 

дозволяє розпочати роботу з реконструкції житлових будинків першої масової 

забудови; 

- відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків, як цілісного 

житлового комплексу; 

- відсутність механізму стягнення заборгованості з населення за житлово-

комунальні послуги; 

- відсутність дієвого механізму контролю за якістю житлово-комунальних 

послуг споживачами, їх представниками та громадськими об‘єднаннями; 

- недостатня компетенція ОСББ для управління, утримання житла; 

- недостатня конкуренція  на ринку товарів і послуг у сфері житлово-

комунального господарства; 

- традиція неощадливого використання ресурсів. 

Сьогодні демонополізацію житлово-комунальної галузі стримують повільні 

темпи утворення об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Між 

тим розробники нової державної програми реформування галузі передбачали, що до 

2016 року в усіх багатоквартирних будинках мають бути створені ОСББ. 

Досвід функціонування об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків 

показує, що управляти житловим комплексом досить не просто. Крім економічних 

питань регулювання фінансових потоків, необхідно вирішувати соціальні питання, а 

саме навчити кожного мешканця будинку почувати себе власником і відповідати не 

лише за власну квартиру, але і за місця загального користування, і навіть за 

комунальне господарство. 

Система тарифного регулювання повинна забезпечити підприємствам житлово-

комунальної галузі необхідний для реалізації виробничих та інвестиційних програм 

обсяг фінансових ресурсів. Однак в сучасних умовах такий підхід вступає в 

протиріччя з цілями державної соціальної політики. 

Разом з цим, за існуючими експертними оцінками, зниження витрат на 10-15% 

може бути досягнуто за рахунок проведення технічних заходів, до яких відносяться: 

перевірка умов укладання і виконання договорів, обґрунтованість статей розрахунку 

собівартості. Подальше зниження бюджетних витрат на утримання житлово-

комунального господарства може бути досягнуто за рахунок модернізації інженерної 
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інфраструктури, і в останню чергу за рахунок підвищення питомої ваги платежів 

населення за умови їх платоспроможності. 

Оновлення основних фондів підприємств житлово-комунальної галузі потребує 

колосальних фінансових ресурсів. Кожне місто має розробляти стратегічні плани, і 

затверджуючи тарифи, закладати певні кошти на заміну мереж. Але в сучасних 

умовах ціноутворення на послуги житлово-комунального сфери цих коштів буде 

недостатньо. 

Необхідно, щоб для здійснення реконструкції біли залучені і держава, і місцевий 

бюджет, тому що спектр ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів в 

житлово-комунальну сферу є дуже низьким. 

Таким чином, вирішення житлово-комунальних проблем потребує врегулювання 

як на місцевому рівні господарювання, так і на рівні державного законодавства. 

Першочерговими мають бути вирішені такі питання:  

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, 

радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності 

будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне 

використання та економне витрачання енергоресурсів; 

- визначення реальних механізмів розвитку конкурентних відносин на ринках 

житлово-комунальних послуг; 

- розробка механізмів стимулювання створення об‘єднання співвласників 

багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення; 

- активізація роботи з організації навчання керівників ОСББ, підвищення 

кваліфікації голів і/або членів правлінь об‘єднань співвласників багатоквартирних 

будинків. 

- залучення в міське господарство інвестиційних надходжень, зокрема на засадах 

публічно-приватного партнерства для вирішення питань фінансування проектних 

заходів. 

У результаті досягнення цих цілей зв‘явиться можливість зменшення 

нераціональних витрат та підвищення якості житлово-комунальних послуг. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Бесага Г.В. 

Науковий керівник: ст. викл. Семеніхіна В.В. 

Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського  

 

У Законі України «Про охорону здоров'я» визначено, що закладами охорони 

здоров'я є підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення 

різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медико-

санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних i лікувальних 

заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі 

професійної діяльності медичних працівників. 

Заклади охорони здоров'я є зареєстрованими та ліцензованими в установленому 

порядку суб'єкти господарської діяльності будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності. 

Для всіх організацій притаманні загальні характеристики:  наявність мети; 

кадри; наявність структури. 
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Місія закладу охорони здоров'я виокремлює його з інших закладів цієї галузі, 

тому має містити інформацію про чим є даний заклад, яким він прагне бути й чим 

керується в своїй діяльності. Місія впливає на імідж закладу й привертає увагу до 

нього пацієнтів, їх законних представників, інвесторів, страхових медичних 

організацій та інших учасників процесу охорони здоров'я. 

Місія виступає інструментом стратегічного управління, що визначає цільові 

орієнтири організації, важливі з точки зору довготермінових конкурентних позицій. 

Тому формування місії закладу охорони здоров'я має бути спрямоване на майбутнє й 

не залежати від його сьогоднішнього стану. 

Місія не є догмою. Медицина є наукомісткою галуззю, технології розвиваються 

швидкими темпами, у зв'язку з чим у закладу з'являються нові можливості. В Україні 

відбувається реформування галузі охорони здоров'я, тому нові нормативно-

законодавчі акти можуть теж надавати закладу нові можливості. За таких обставин 

місія може переглядатися. 

Велику роль місія чинить на формування етико-деонтологічної культури 

закладу. Всі співробітники закладу охорони здоров'я мають поділяти головні цінності 

та принципи, які відображаються в місії. 

Характер місії проявляється у стратегії та організаційній культурі закладу. Місію 

закладу охорони здоров'я визначають сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, 

до яких відносяться: споживачі медичних послуг (пацієнти) та їх законні 

представники (батьки малих дітей, діти осіб літнього віку тощо); кон‘юктура ринку 

медичних послуг, товарів медичного призначення, медичної техніки та 

фармацевтичного ринку; керівники закладу, їх деонтологічні, біоетичні принципи та 

етико-моральні цінності; медичний та допоміжний персонал закладу; партнери 

(наприклад, фармацевтичні компанії, що постачають лікарські засоби та товари 

медичного призначення); органи державної влади та управління; суспільство в 

цілому. 

Місія закладу охорони здоров'я знаходить конкретне втілення з таких ознак: 

потреби, які заклад має задовольнити; головна ціль, до якої він прагне; послуги (або 

продукція) які він надає (медичні, парамедичні, послуги медичного сервісу, лікарські 

засоби, товари медичного призначення, медична техніка тощо); лікувально-

діагностичні, профілактичні, реабілітаційні технології, які використовує заклад; 

ринки, на яких заклад реалізує свої послуги або товари; цінності, що він сповідає; 

деонтологічні, біотичні та етико-моральні принципи діяльності. 

На рівні великого закладу охорони здоров'я місія може бути сформульована 

досить широко. На рівні підрозділів або малих закладів охорони здоров‘я (наприклад 

заклад, що надає діагностичні послуги за допомогою ультразвукового дослідження) 

місія формулюється більш конкретно й чітко, відображає галузь діяльності та окремі 

види послуг або робіт. 

Загальний зміст місії закладу охорони здоров‘я відображається в: рекламних 

повідомленнях; бізнес-плані; річних звітах; статуті закладу; договірних угодах з 

діловими партнерами; документах, які відображають організаційну культуру закладу 

(етичному кодексі, правилах внутрішнього розпорядку, документі поінформованої 

згоди на медичне втручання тощо). 

Мета організації тісно пов‘язана з її місією. Існує декілька сфер, в яких 

організації охорони здоров'я встановлюють свою мету: 
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– соціальна відповідальність, яка проявляється в поліпшенні громадського 

здоров‘я; 

медичне обслуговування населення; 

– потреби та добробут співробітників; 

– прибутки організації (для комерційних закладів охорони здоров‘я). 

Кадри – основа кожної організації, її головне багатство, необхідна умова 

надання медичних послуг або організації роботи аптеки. Хороший заклад намагається 

максимально використовувати потенціал своїх співробітників, сприяє підвищенню їх 

кваліфікації та кар'єрному росту, матеріальному благополуччю.  

Сучасне управління покликано забезпечити такі умови, при яких заклад охорони 

здоров‘я та його співробітник були корисні один одному і відчували задоволення від 

взаємодії. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Микитенко О. А. 

Науковий керівник: ст. викл. Семеніхіна В.В. 

Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського  

 

Заклади охорони здоров‘я діють на основі статуту. Статут затверджується 

власником (засновником) закладу охорони здоров‘я. У статуті визначаються: назва 

закладу охорони здоров‘я, яка повинна відповідати сфері та обсягу послуг, що ним 

надаються; власник закладу охорони здоров‘я; місцезнаходження закладу охорони 

здоров‘я; предмет і цілі діяльності закладу охорони здоров‘я (в тому числі участь у 

наукових дослідженнях та професійній підготовці медичних працівників, якщо таке 

передбачається); територія обслуговування, що охоплюється діяльністю закладу 

охорони здоров‘я; види і обсяг медичних послуг, що надаються закладом охорони 

здоров‘я; органи управління закладу охорони здоров‘я і порядок їх формування; 

організаційна структура закладу охорони здоров‘я; форма фінансово-господарської 

діяльності закладу охорони здоров‘я; порядок формування основних майна (основних 

фондів) закладу охорони здоров‘я. 

Організація та порядок процесу надання медичних послуг у закладі охорони 

здоров‘я визначається статутними положеннями закладу охорони здоров‘я, які 

повинні відповідати стандартам надання медичної допомоги. Вони не можуть 

порушувати прав пацієнта, що визначені чинним законодавством. Заклад охорони 

здоров‘я може доводити до відома громадськості інформацію про обсяг та види 

медичних послуг, що надаються закладом. Зміст і форма цієї інформації не може бути 

використана як реклама. 

Регулювання діяльності закладів охорони з здоров‘я здійснюється у вигляді 

державного ліцензування, професійної сертифікації медичних працівників, а також у 

вигляді акредитації закладів. 

Отримання ліцензії на право здійснення медичної практики є необхідною 

умовою початку функціонування закладу охорони здоров'я. Ліцензуванню підлягають 

всі заклади охорони здоров‘я, незалежно від форми власності, засновника і форми 

господарювання, в тому числі й заклади охорони здоров‘я – бюджетні установи. 

Ліцензування медичної практики здійснюється Міністерством охорони здоров‘я 

України. Ліцензійні умови визначаються Міністерством охорони здоров‘я України за 
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погодженням із самоврядними професійними медичними організаціями (лікарськими, 

сестринськими та іншими спілками, палатами, асоціаціями, товариствами тощо) 

та/або самоврядними організаціями надавачів медичних послуг (спілками, 

асоціаціями лікарень, медичних практик та ін.). 

Міністерством охорони здоров‘я України, за погодженням із самоврядними 

професійними медичними організаціями та організаціями надавачів медичних послуг, 

визначаються мінімальні норми забезпечення (табелі оснащення) закладів охорони 

здоров‘я обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення. 

Надання медичної допомоги в усіх закладах охорони здоров'я здійснюється 

відповідності до стандартів надання медичних послуг, затверджених Міністерством 

охорони здоров‘я України за поданням професійних медичних (лікарських, 

сестринських та ін.) організацій. 

Умови та порядок надання медичних послуг у державних (комунальних) 

лікарнях. Єдиною підставою для отримання медичних послуг у державній лікарні є 

стан здоров‘я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в 

конкретної особи відповідних медичних показань. Лікарня не має права відмовляти у 

наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання 

знаходиться поза межами підпорядкованого їй району чи з огляду на інші, не 

пов‘язані зі станом здоров‘я обставини. 

Якщо особа, яка звернулася до державної лікарні, потребує медичних послуг, які 

не можуть бути надані безпосередньо закладом із використанням його власних 

кадрових та матеріально-технічних ресурсів, лікарня зобов‘язана направити таку 

особу до іншого закладу охорони здоров‘я чи фахівця, який може забезпечити 

надання відповідних послуг. 

Черговість доступу осіб, які звернулися до державної лікарні, до медичних 

послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю надання 

послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеня загрози життю та здоров‘ю конкретної 

особи. 

Госпіталізація в стаціонарні відділення державної лікарні здійснюється лише у 

разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність 

цілодобового медичного контролю за станом здоров‘я пацієнта та/або цілодобового 

безперервного медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза 

стаціонаром, або в разі, коли госпіталізація є обов'язковою у зв'язку з вимогами 

законодавства. 

На державні та комунальні заклади охорони здоров‘я покладено також 

виконання експертних функцій щодо: 

1.Експертизи тимчасової непрацездатності громадян; 

2.Військово-лікарської експертизи; 

3.Судово-медичної і судово-психіатричної експертизи; 

4. Патологоанатомічних розтинів трупів. 

Таким чином, при наданні медичних послуг лікарня зобов‘язана забезпечувати 

дотримання відповідних пов‘язаних з наданням медичної допомоги особистих 

немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими 

законами України. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ 

УКРАЇНИ 

Пускай Н. Б. 

Науковий керівник: ст. викл. Семеніхіна В.В. 

Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського  

 

Предметом (видами) діяльності санаторного закладу є: надання кваліфікованої 

лікувально-оздоровчій допомоги, забезпечення санаторно-курортного лікування та 

профілактики відпочинку, санітарно-епідеміологічного добробуту всіх категорій 

населення;запровадження у практику лікувально-оздоровчій роботи сучасних 

досягнень медичної науку й техніки, кращих результатів санаторно-курортного 

лікування;організація та здійснення прикладних прогнозних дослідів у сфері охорони 

здоров‘я та перемоги санаторно-курортної діяльності, надання консультаційних і 

медичних послуг;здійснення заходів із набору кваліфікованих кадрів медичного і 

інженерно-технічного персоналу, і навіть забезпечення укомплектації штатів, на 

підвищення кваліфікації кадрів;медична практика;надання послуг з перевезень 

пасажирів й переробку автомобільним, річковим, морським та інших транспортом з 

задоволення потреб громадян, котрі прибувають оздоровлення чи відпочинок; 

надання послуг у сфері суспільної харчування; інші не заборонені законодавством 

України, види діяльності. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства 

вимагають спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) можуть здійснювати після їх 

отримання. 

Санаторно-курортна справа в Україні є одним з найдавніших видів рекреації. 

Вітчизняні кліматичні курорти добре відомі й користувалися попитом, починаючи з 

ХIХ ст., однак найбільшого розвитку зазнали в ХХ столітті. 

У сучасних умовах ринкового господарювання в санаторно-курортній справі 

України відбуваються структурні зміни, пов‘язані, в першу чергу, з організаційно-

управлінськими аспектами, а саме: зростає комерціалізація послуг даної сфери, 

збільшується кількість приватних (або колективної форми власності) закладів, 

збільшується кількість пропозицій санаторно-курортного відпочинку. 

Послуги санаторно-курортних закладів в 2017 р. становили 45% від загального 

обсягу діяльності туристичної галузі України. На сьогодні в Україні існує розвинена 

мережа санаторно-курортних та оздоровчих закладів, яка нараховує більше 3 тис. 

суб‘єктів, однак за даними Держслужби статистики, в країні зменшується кількість 

санаторно-курортних та оздоровчих закладів. 

Причини скорочення закладів даної сфери полягають, перш за все, в 

організаційних недоліках управління, моральній і фізичній зношеності матеріально-

технічної бази, недостатності фінансування, низькій конкурентоспроможності 

госпрозрахункових підприємств, тому більш ніж половина санаторно-курортних 

закладів України є збитковими. 

Для споживачів санаторно-курортного продукту найбільш стримуючим 

фактором є завищені ціни. Можливо зростання вартості санаторно-курортних путівок 

є вимогами часу, однак мала б покращуватися і якість надання послуг в таких 

закладах. Поки що підвищення цін призводить до зменшення завантаженості 

санаторіїв (в середньому 18–20% на рік), але в більшості не впливає на покращення 

матеріально-технічної бази або удосконалення якості надання послуг. 
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Україна має потужні бальнеологічні запаси, одні з найбільших в Європі, серед 

яких найбільш цінними є мінеральні води й лікувальні грязі різних типів. Проте земля 

з такими цінними ресурсами належним чином не оберігається, в результаті чого часто 

спостерігається приватизація рекреаційних територій, їх нецільове використання. З 

метою запобігання таких негативних тенденцій має бути розроблена комплексна 

державна програма розвитку санаторно-курортної справи та рекреаційних територій. 

Формування державної стратегії розвитку курортно-рекреаційного господарства 

України є актуальною проблемою в зв‘язку з наступними чинниками: 

1) необхідністю масового оздоровлення населення країни; 

2) забезпечення конструктивної взаємодії органів державної влади України та її 

суб‘єктів щодо комплексного раціонального використання природно-рекреаційних 

ресурсів та його збереження; 

3) курортно-рекреаційні комплекси України мають велике національне та 

міжнародне значення: сприяння соціально-економічному прогресу та пришвидшення 

інтеграції України у світову економічну систему. 

Заходи щодо покращення діяльності санаторно-курортних закладів повинні 

передбачати: 

– удосконалення фінансово-економічних механізмів підтримки; 

– відтворення та раціональне використання природно-рекреаційних ресурсів; 

– можливе проведення роздержавлення та приватизації санаторно-курортних 

закладів; 

– сприяння залученню інвестицій в розвиток відповідної інфраструктури. 

Україна володіє найрізноманітнішими природно-рекреаційними ресурсами, на 

базі яких функціонують санаторно-курортні заклади. Проте функціонування даних 

закладів не можна назвати ефективним через низку причин, що роблять галузь не 

конкурентоспроможною. Тому на сьогодні існує об‘єктивна необхідність у зміні 

пріоритетів управління та приведення галузі до європейських стандартів, що не може 

обійтися без участі держави. 

 

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ 

Альпова Н. А. 

Науковий керівник:  к.е.н., доц. Сакун Л. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Удосконалення системи місцевого самоврядування як основи будь-якого 

демократичного ладу є важливим фактором, який набуває особливої ваги на 

сучасному етапі державотворення в Україні.  

Важливим фактором підвищення рівня життя населення країни є реальне місцеве 

самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу країни, в тому 

числі й на регіональному, який є основним структуроутворюючим елементом країни. 

Саме адміністративні регіони (області та райони) реалізують найстійкіші соціально-

економічні, політичні і культурні зв‘язки з іншими адміністративно-територіальними 

утвореннями, що входять до їх складу.  

Об‘єктом дослідження обрано Олександрійський район Кіровоградської області. 

Площа території Олександрійського району складає 1,9 тис. кв. км., кількість 

районних рад – 1, сільських рад -18, селищних - 2. В районі налічуються 75 населених 
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пунктів, які об‘єднані у 16 сільських рад, 2 селищні ради та 8 старостинських округів. 

В ході проведення реформи децентралізації у 2018 році в районі створено 3 об‘єднані 

територіальні громади – Новопразька, Приютівська та Попельнастівська. 

Розвиток соціально-економічної сфери України прямо пропорційно залежить від 

формування сприятливого інвестиційного клімату, адже економіка і добробут 

держави, розвиток її виробничих сил та бізнесу ґрунтується на ефективних 

інвестиціях. 

В Олександрійському районі одним із ключових завдань на сьогодні є 

підвищення інвестиційної привабливості, створення сприятливих умов для реалізації 

заходів з покращення міжнародного інвестиційного іміджу.  

Одним із показників інвестиційної привабливості є обсяг вкладених капітальних 

інвестиції, що спрямовуються на відтворення основних засобів, розширення, 

реконструкцію і модернізацію підприємств і споруд, здійснення технічного прогресу 

у всіх галузях господарства.  

Загальний обсяг капітальних інвестицій та у розрахунку на одну особу населення 

в Олександрійському районі за період 2016-2018рр. та прогноз на 2019 р. наведено на 

рис. 1. 

 
Рис. 1 – Загальний обсяг капітальних інвестицій та у розрахунку на одну особу 

населення в Олександрійському районі за період 2016-2018рр. та прогноз на 2019 р. 

 

Найбільшу питому вагу у загальній сумі залучених капітальних інвестицій по 

району займають сільськогосподарські підприємства.  

У зв‘язку з очікуваним зниженням на 4% обсягів виробленої 

сільськогосподарської продукції, у 2018 році очікується зменшення освоєних коштів 

на придбання машин, обладнання та сільськогосподарської техніки. В економіку 

району вклали капітал інвестори з Німеччини, Індії та Маршаллових Островів. 

Головними проблемами активізації інвестиційної діяльності на регіональному 

рівні є: 

– непрогнозованість інвестиційної діяльності як однієї із складових бізнесу; 

– негативний інвестиційний імідж країни в цілому; 
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– низький рівень залучення іноземних інвестицій.  

Пріоритетами розвитку для керівництва району та області є: 

– формування позитивного інвестиційного іміджу району; 

– поглиблення міжнародного та міжрегіонального співробітництва; 

– інформаційна підтримка суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності району. 

Основні заходи: 

– виконання завдань, спрямованих на формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу Олександрійського району; 

– активізація участі суб‘єктів господарювання регіону у виставково-ярмаркових 

заходах, форумах, тематичних роз‘яснювальних заходах (круглих столах, навчанні 

тощо) з метою популяризації експортного потенціалу району;  

– виготовлення рекламної та презентаційної продукції про район; 

– сприяння підприємствам різних форм власності у розширенні зовнішніх ринків 

збуту товарів і послуг; 

– оновлення банеру на офіційному веб-сайті райдержадміністрації 

«Інвестиційно-інноваційна діяльність»; 

– фінансування заходів в рамках проведення Міжнародної агропромислової 

виставки «АГРОЕКСПО», в тому числі участі району в «Покровському ярмарку». 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ В КОНКУРЕНТНИХ 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ 

Пазаненко М.В. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Сухомлин Л. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Підвищення конкуренції на вітчизняному ринку медичних послуг обумовлено 

процесами інтеграції медичних організацій; інтенсивним розвитком недержавного 

сектора охорони здоров‘я; залучення приватних медичних організацій до надання 

платних медичних послуг в умовах реформування системи охорони здоров`я в 

Україні. Економічний стан та розвиток суспільства підводять до того, що приватна 

медицина повинна розвиватися в одному напряму з викликами сьогодення, що 

дозволить розглядати відповідні медичні організації в якості перспективних об‘єктів 

для наукових і методичних розробок з метою удосконалення діяльності медичних 

організацій державної форми власності. До нецінових елементів 

конкурентоспроможності медичної організації слід віднести якість медичної 

допомоги/послуги (менеджмент, наукові підходи, стандарти, протоколи, 

устаткування, кадри, праця з персоналом, тренінги, дисципліна, контроль якості 

послуг); інноваційний розвиток; маркетинг послуг; інформаційне забезпечення (Call – 

центр, спілкування з клієнтом); професійний розвиток та мотивація медичного 

персоналу, організаційна культура та формування командного стилю праці; 

юридичний супровід. 

Як свідчить практичний досвід, у даних умовах запит населення на відповідну 

висококваліфіковану приватну медичну допомогу досить стійкий. Основними 

причинами вибору платної медичної допомоги є ефективність лікування (49,4%); 

висока кваліфікація лікарів (40,2%); відношення з боку медичного персоналу (21,9%); 

комфорт і чистота (18,3%); швидке обслуговування (18,1%). В основі обрання 

безкоштовної медичної допомоги, як правило, знаходяться її цінова доступність 



46 

 

 

(59,5%); широкий перелік медичних послуг (28,1%); ефективність лікування (18,8%) 

та висока кваліфікація лікарів (15,3%) (BuisnesStat, 2018).  

Залишаються важливим вирішення кадрових питань у взаємодії приватної та 

державної медицини. Кадровий дефіцит приватних медичних закладів обумовлений 

особливостями фінансування галузі. У світі є різні механізми оплати праці на різних 

етапах з медичної допомоги та можливе їх одночасне застосовування у фінансуванні. 

В Україні існує ще один – приватні платежі (пацієнт-лікар, фармацевтична компанія-

лікар, компанії, які продають медичне обладнання керівникам медичних закладів, 

розпорядникам коштів). Крім того, зміна в фінансуванні первинної ланки медичної 

допомоги також формує виклик приватній медицині та вказує на перегляд 

пріоритетних напрямків. Так по даним Дніпровської приватної клініки «Гравіс» 

структура доходів з 01.2017 р. по 06.2018 р. була такою: 35% вузькі спеціалісти, 19% 

– вакцинація, 18% – аналізи, 14% – сімейні лікарі. З 07.2018 р. по 10.2018р. структура 

доходів змінилася – 42+3% - декларації та послуги сімейного лікаря, 24% – вузьки 

спеціалісти, 17%  - аналізи. Слід звернути увагу на те, що приватним медичним 

закладам є вигідною участь у реформах первинної ланки. Так, для того, щоб клініка 

заробила 1 млн. грн. необхідно, щоб лікар працював 240 днів у році та приймав 14 

пацієнтів у день (при ціні кожного прийому 300 грн.), а при співпраці з НСЗ для 

отримання 1 млн.грн. досить заключити 1650 декларацій. Таким чином, в умовах 

інтенсивного розвитку приватної медицини стає надзвичайно актуальним кадрове 

питання в приватному секторі медичних послуг. Згідно даним ВООЗ в 2035 році в 

світі буде не вистачати 12,9 млн. працівників охорони здоров`я. На даний час 

фінансові та маркетингові інструменти зменшили цінність професійної оцінки праці, 

з`явилася залежність особистого доходу від кількості послуг, а не від медичних 

результатів та їх якості. При цьому відмічається мінімальне впровадження сучасних 

інструментів управління якістю. На сьогодні відсутня якісна та кількісна 

характеристика кадрового складу приватної медицини. Кадровим донором для лікарів 

та медичних сестер приватних клінік є державний сектор. Стимулюючим фактором 

переходу персоналу в приватний сектор вважається збільшення доходів, їх 

легалізація. Але, як показує практика приватних клінік, цей фактор дієвий тільки на 

першому етапі, та досить не тривалий час. Окрім того, стимулюючі фактори – кращі 

умови праці, адміністративна кар‘єра, можливість професійного росту. За даними 

опитування (В. Богомаз, «Generation Healt LTD») – 41% лікарів приватного сектору та 

26% державного сектору виявляють готовність перейти працювати в іншу клініку, 

якщо їм запропонують вищу заробітну плату та можливість професійного росту. При 

цьому 27% лікарів приватних клінік та 55% державного сектору погодилися, що 

якість медичної допомоги залежить від рівня заробітної плати. Тільки 11% терапевтів 

погодилися, що вони готові працювати краще за гроші пацієнта.  

Важливим фактором незадоволення працею в державному секторі є 

недостатність супроводжуючого персоналу. В Україні на одного лікаря приходиться 

дві медичних сестри (повинно бути 3-4 молодших та середніх медичних спеціалістів). 

По опитуванню (В.Богомаз, «Generation Healt LTD») – тільки кожна п`ята медична 

сестра знов обрала б свій фах, 80% медичних сестер не бажають працювати за фахом 

(пов`язано з низькою заробітною платнею та низьким соціальним статусом). За 

даними опитувань (Н. Тулінова, ISIDA) – 66% працівників компанії відкриті до нових 

пропозицій праці. При цьому програми мотивації не працюють. Крім того, має місце 

відтік  професійних кадрів за кордон. За даними Міністерства соціальної політики 
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кожні 30 с. Україну покидає 1 людина, за рік – 1 млн. людей. За 2013 – 2016 р. з 

держави виїхало 3 млн. економічно активних громадян. По офіційним даним за 

кордоном працює біля 5 млн. наших співвітчизників, по неофіційним даним до 8 млн. 

осіб. В медицині також має місце відтік медичних кадрів у суміжні галузі 

(фармацевтичний бізнес, медичне обладнання) та за кордон (Чехія, Польща, 

Німеччина, держави Балтії, тощо). Щорічні втрати медичного персоналу 7-15 тис. 

працівників. На ринку приватної та державної медицини відмічається дефіцит кадрів. 

Відділення стаціонарів об‘єднують у зв`язку з нестачею середнього та молодшого 

медичного персоналу. Безробіття на медичному та фарм.ринках праці України 

практично відсутнє (усього 1-2%). За даними сайтів щодо поданих вакансій 

медикофармцевтичнми компанями 18% складають вакансії лікарів та 15% резюме; 

середній та молодший персонал 34% та 19% відповідно. Покращення кадрової 

ситуації на ринку медичних послуг доцільно реалізовувати через наступні комплексні 

програми мотивації: підвищення соціального та матеріального статусу професії, та як 

наслідок, висока конкуренція на отримання фаху та зацікавленість в підвищенні рівня 

професіоналізму; професійно організований рекрутинговий процес; позитивний HR-

бренд клініки (репутація гарного роботодавця); рівень матеріальної винагороди; 

фактори нематеріальної (нефінансової) мотивації працівників. Першочерговим є найм 

талановитих молодих спеціалістів через організацію стажувань, практик в клініці, 

шкіл медичних сестер та ін., а також відбір найкращих випускників медичних вишів 

та коледжів (graduate-recruit ment). Важливою є адекватна (ринкова) система 

матеріального заохочення працівників (заробітна плата, премії, бонуси, пільги) та 

нематеріальна – менеджмент клініки (роль лідера), перспективи клініки та 

професійного та кар`єрного росту, гнучкий графік праці, ефективне делегування 

повноважень, можливість та допомога в оволодіванні  новітніми методами, приймати 

участь у конференціях.  

Отже, праця з персоналом по залученню та утриманню – складний процес зі 

стратегією та тактичними кроками. Успіх у конкуренції за персонал можливий тільки 

при врахуванні та системній праці з усіма групами факторів (репутація клініки, 

матеріальний компенсаційний пакет, нематеріальна мотивація, ефективна система 

рекрутингу, психологічний клімат колективу). 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
 

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТОРГІВЛІ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Залуніна О.М., Русова  Д.Р., Попенко Д. В., Шамраєва А.В. 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

 

Розвиток національного господарства країни характеризується стрімкими і 

значними змінами (глобальні економічні, соціальні та екологічні трансформації) під 

впливом науково-технічного та соціального прогресу майже у всіх сферах людської 

діяльності. Все це сукупно зумовило появу нових моделей цивілізаційного розвитку 

(глобального економічного розвитку та розвитку національних господарств). 

Особливість національного господарства полягає в тому, що економічна 

діяльність обмежена рамками держави (країни). Отже, національне господарство — 

це економічна система, функціонування якої являє собою процес економічної 

діяльності в межах країни.  Ця система єдина в економічному і організаційному 

відношенні й складається із сукупності взаємопов‘язаних  галузей та сфер діяльності, 

що мають визначену пропорційність (співвідношення) у розвитку, і обумовлена 

розміщенням на території країни [1]. 

Всі галузі національного господарства діляться на галузі матеріального 

виробництва і невиробничу сферу. До галузей матеріального виробництва відносять 

також і торгівлю, матеріально-технічне постачання, заготівлю, громадське 

харчування. Пояснюється це тим, що в усіх цих ланках і формах товарного обігу 

основну частку займають трудові операції виробничого характеру. Це дороблення, 

фасування, пакування, сортування, транспортування, зберігання. Будучи галуззю 

матеріального виробництва, торгівля бере участь у створенні валового внутрішнього 

продукту [2]. 

Основні тенденції розвитку торгівлі на сучасному етапі: 

1. суттєво розширилися сфери діяльності торгівлі; 

2. відбувається злиття сфер промислової та торговельної діяльності; 

3. відбувається розвиток торговельно-сервісних комплексів; 

4. розвиток організованих (спеціалізованих) міні-ринків замість стихійних; 

5. створення спеціалізованих підприємств, орієнтованих на окремі контингенти 

споживачів залежно від їх доходів; 

6. відбувається видозміна оптової торгівлі та збільшується її частка в 

посередницьких операціях; 

7. впровадження новітніх інноваційних, інвестиційних та технологічних підходів 

у практику роботи оптових підприємств. 

Торгівля як галузь національного господарства здійснює просування товарів від 

виробника до споживача і виконує операції, пов‘язані з продовженням процесу 

виробництва в сфері обігу. 

Як галузь національного господарства торгівля характеризується низкою 

економічних показників:  

1. величина товарообороту (роздрібного, оптового); 2. чисельність підприємств 

роздрібної та оптової мережі;  3. чисельність зайнятих працівників; 4. рівень 
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продуктивності праці; 5. середня заробітна плата; 6. рівень витрат обертання; 7. 

рівень рентабельності.  

Торгівля як самостійна галузь народного господарства відіграє важливу роль у 

розвитку всієї економіки, у вирішенні завдань матеріального і культурного 

забезпечення людей. Торгівля має розгорнуту мережу оптових і роздрібних 

підприємств, забезпечує зберігання, транспортування і реалізацію товарної продукції 

предметів споживання. Оскільки більшість предметів особистого споживання 

проходить через торгівлю, то рівень її розвитку характеризує обсяг і структуру 

споживання. Торгівля інформує і впроваджує в споживання нові товари, виробництво 

яких тільки починається, які для споживача є ще невідомими або незвичними [3].  

Торгівля відіграє визначальну роль в забезпечення розвитку національного 

господарства: 16% найманих працівників; 12,5% обсягу випуску продукції на послуг; 

19,9 % працевлаштованих; 38,9% обсягів реалізованої продукції; 7,3% інвестицій; 

15,4% валової доданої продукції; 16,2% зайнятого населення; 14,3% фінансового 

результату до оподаткування. 

Таким чином, розвиток торгівлі, будучи обумовленим рівнем і темпами розвитку 

виробництва товарів, в свою чергу, здійснює вплив на промисловість, сільське 

господарство з одного боку, і на споживання людей — з іншого. Важливе значення 

торгівлі в тому, що вона сприяє особистій матеріальній зацікавленості людей у 

підвищенні продуктивності праці, в збільшенні виробництва, в повнішому 

задоволенні потреб [3]. 

Отже, торгівля відіграє важливе значення для розвитку національного 

господарства. Вона створює нові робочі місця, забезпечуючи роботою економічно-

активне населення України, посідає перше місце за обсягами реалізованої продукції 

та друге місце за внеском галузі у валову додану вартість/ 
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Виробничі ресурси – невід‘ємнаскладова будь-якого економічного циклу, будь-

якої економічної одиниці. Вони є запорукою економічного життя і забезпечують 

досягнення економічних цілей розвитку будь-якого суб'єкта господарювання.  
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Використання матеріальних ресурсів є об‘єктом постійного контролю, 

оскількиїх питомавага в собівартості продукції 60–90%,а, отже, основним резервом її 

зниження є зменшення матеріаломісткості. 

Консолідація даних про виробництво та споживання ресурсів дає можливість 

з‘ясувати ключові проблемні позиції та, відповідно, скоординувати спільні заходи з 

компенсації дефіциту за певною групою ресурсів. Аналіз використання ресурсів 

показав, що у промисловому секторі вітчизняної економіки за різними напрямками 

залучено досить великий обсяг ресурсів, що вимагає реалізацію якісного моніторингу. 

Чинником, що здатний підвищити ефективність використання матеріальних 

ресурсів, є їх оцінювання [1]. З огляду на це, невід‘ємним елементом механізму 

збалансованого ресурсного забезпечення господарської діяльності промислового 

підприємства є використання норми вартості матеріальних ресурсів.  

Система норм затрат матеріальних ресурсів включає в себе велику кількість 

різноманітних норм [2]. За умов дефіциту матеріалів, зростання цін на них, 

недостатності фінансування господарської діяльності удосконалення методології 

розрахунку норм матеріальних ресурсівє цілком обґрунтованим рішенням та 

передбачає здійснення коригувань за наведеними нижче аспектами: 

– методичний інструментарій розрахунку норм витрат матеріальних ресурсів; 

– розробка стандартних методів розрахунку нормативів; 

– встановлення раціональних, якісних та інформативних характеристик 

показників нормативів; 

– максимально широке охоплення об‘єктів оцінки; 

– методи прогнозування норм розрахунку. 

Процес дослідження нормативів ресурсів сьогодні потребує підвищення 

ефективності, якого можна досягти шляхом реалізації одного або комплексу 

наведених нижче заходів: 

1) оптимізація структури національної системи матеріальних норм; 

2) удосконалення структури послуг з надання оцінки на підприємствах; 

3) упорядкування процесу визначення норм на різних рівнях управління 

виробництвом та контролю за їх дотриманням; 

4) впровадження у діяльність підприємства якісної системи моніторингу 

застосування визначених норм затрат матеріальних ресурсів; 

5) оптимізація рівня централізації процесів оцінювання; 

6) регулювання процесу встановлення та затвердження норм матеріальних 

ресурсів. 

Збалансоване забезпечення ресурсами господарської діяльності підприємства на 

сучасному етапі передбачає певне оновлення оціночних показників використання 

матеріальних ресурсів, що має забезпечити вирішення таких завдань: 

1) удосконалення процесу розрахунку показників оцінки для об'єктів оцінки 

різних категорій; 

2) раціоналізація процесу встановлення індикаторів політики використання 

матеріальних ресурсів [3]; 

3) відбір логічно обґрунтованих варіантів вихідних даних для розрахунку 

оціночних значень. 

Раціональне співвідношення цих критеріїв передбачає формування істотних 

резервів щодо зниження матеріалоємності продукції у довгостроковій перспективі. 

Отже, проблема забезпеченості матеріальними ресурсами у національній 
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економіці існує та вимагає невідкладного вирішення.Моніторинг внутрішніх резервів 

суб‘єктів господарювання, оптимізація структури ресурсного забезпечення на основі 

науково обґрунтованих підходів, застосування сучасних методів оцінки матеріальних 

ресурсів є перспективними напрямами удосконалення механізму збалансованого 

забезпечення ресурсами промислових підприємств сьогодні. 
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Тютюнова індустрія являється частиною харчової промисловості України, адже 

окрім тютюнових виробів, галузь також спеціалізується на виробництві засобів 

боротьби зі шкідниками та виготовленнілимонної, яблучної кислоти.  

Слід відмітити, що першу фабрикуз обробки тютюну булопобудованоза 

правління Петра І. Стрімке зростання тютюнової галузі припадає на другу половину 

ХІХ століття, про що свідчить заснування близько 109 тютюнових заводів. На даних 

підприємствах обробляли не лише тютюн, що вирощений на території Україні, але й 

привезений з-за кордону. 

Нині в Україні офіційно зареєстровано шість тютюнових заводів, близько 39 

заготівельних баз махоркової та тютюнової сировини, декілька тютюново-

ферментаційних заводів. До найбільших підприємств варто віднести такі: 

 Japan Tobacco International Ukraine; 

 British American Tobacco Ukraine; 

 Philip Morris Ukraine; 

 International Tobacco Suppliers S. A.; 

 Феодосійська тютюнова фабрика. 

На рисунку 1 представлено порівняння обсягів реалізації продукції 

підприємствами Japan Tobacco International Ukraine і British American Tobacco Ukraine 

за 5 років. 
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Рисунок 1 – Зіставлення обсягів реалізації тютюнової продукції провідними 

підприємствами національної економіки 

 

Посадка тютюну зосереджена в Закарпатській,Тернопільській та Хмельницькій 

областях. 

Тютюнова промисловість – один з найбільших платників податків до 

державного бюджету (забезпечує 3% бюджету України). Це пояснюється 

збільшенням акцизного податку, який у перспективі планується підвищити до 

стандарту Європейського Союзу, а саме до 60%. 

Однак слід зауважити, що підвищенняставки акцизу негативно впливає на 

процес реалізації тютюнових виробів. Саме внаслідок такої державної політики 

підприємства, шукаючи можливості щодо зниження ціни реалізації тютюнової 

продукції, переводять виробництво на тіньовий ринок. Така тенденція є негативною 

як для господарюючих суб‘єктів, так і для державного бюджету України, який через 

тіньовий ринок втрачає близько 30–40% коштів.Окрім офіційно зареєстрованих 

підприємств в Україні існує чорний ринок тютюнової продукції. Представники 

українських тютюнових компаній скаржаться на недостатню активність державних 

органів у боротьбі з незаконною торгівлею тютюновими виробами. Державний 

бюджет за приблизними розрахунками втрачає від 2,5 до 3 мільярдів гривень на рік.  

Загалом варто зазначити, що за протекції міжнародних організацій, які 

виступають за світ без тютюнового диму, та під впливом нових законодавчих 

проектів, що сприятимуть збільшенню акцизної марки на тютюнові вироби, кількість 

людей, що курять, зменшилася [1].  

За даними державної служби статистики України, що опублікувала звіт 

«Самооцінка населенням стану здоров‘я та рівня доступності окремих видів медичної 

допомоги», поширеність куріння скоротилась на 27%[2]. 

Таким чином,перманентний вплив складного зовнішнього середовища 

обумовлює нові виклики у функціонуванні тютюнової індустрії в Україні. Обмеження 

у популяризації паління серед молоді з метою виховання та формування здорового 

суспільства, підвищення цін на акцизи, законодавчі обмеженняє чинниками, які 

важко контролювати суб‘єктам господарювання, тому останні мають значну увагу 
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приділити розробці адекватного, гнучкого плану реагуванняз достатньою кількістю 

альтернативних варіантів.  

Крім того, слід диверсифікувати виробництво тютюнової продукції, вийти на 

нові ринки збуту, освоїти передові технології щодо застосування тютюнової сировини 

у діяльності суспільства, що дозволить підприємствам цієї галузі успішно 

розвиватись у майбутньому. 
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Безпечний стансуб‘єкта господарювання забезпечується здатністю його системи 

економічної безпеки протидіяти загрозам, не допускаючи розвитку небезпеки – 

дестабілізуючих граничних змін. Для цього слід володіти відповідною релевантною 

інформацією як оперативного, так і аналітичного характеру про загрози, на основі якої 

попереджати їх виникнення чи реалізацію. Аналіз стану забезпечення економічної 

безпеки ПрАТ «КрКЗ» показав, що організаційні питання забезпечення економічної 

безпеки на даному підприємстві практично не вирішені. Так, систему економічної 

безпекиофіційно не створено, не розподілено у її межах функціїі повноваження між 

керівниками та менеджерами. 

Для захисту корпоративних економічних інтересів ПрАТ «КрКЗ», забезпечення 

власної економічної безпеки та координації діяльності суб‘єктів безпеки пропонується 

сформувати систему економічної безпеки підприємства (надалі – СЕБП) і впровадити 

її [1]. Структура системи економічної безпеки ПрАТ «КрКЗ» розроблена з 

урахуванням сучасних наукових методів і рекомендацій, а також власних можливостей 

й потреб підприємства. Оскільки ПрАТ «КрКЗ» є великим підприємством, виникає 

потребау створенні окремих підрозділів чи введенні окремих посад задля запобігання 

негативному впливу дестабілізуючих чинників та пошуку можливостей для 

вирішення даних завдань. 

Проведений аналіз організаційної структури ПрАТ «КрКЗ» показав, що 

підприємство немає досвіду з питань взаємодії структурних підрозділів між собою 

для захисту корпоративних економічних інтересів на ринку товарів і послуг, а також 

встановлення й підтримання успішних корпоративних економічних відносин з 
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іншими суб‘єктами господарської діяльності. Отже, слід ретельно налагодити 

взаємодію між посадовими особами відповідальними за економічну безпекуПрАТ 

«КрКЗ». 

До основних аспектів, які варто врахувати при організації такої взаємодії, слід 

віднести такі: 

 посадові особи ПрАТ «КрКЗ», з одного боку, є об‘єктом як внутрішніх, так і 

зовнішніх загроз, від яких їх потрібно захищати, а з іншого – вони можуть бути самі 

по собі, а також у взаємодії із зовнішнім середовищем – джерелом загроз економічній 

безпеці підприємства, яким також потрібно протидіяти; 

 посадові особи ПрАТ «КрКЗ» в особі їх керівників та працівників – є 

відповідно суб‘єктами та силами забезпечення економічної безпеки, які потрібно 

фахово для цього використовувати; 

 посадові особи ПрАТ «КрКЗ» володіють масивом інформації, який 

необхідно системно аналізувати, складаючи цілісну картину щодо потенційних і 

реальних загроз та стану економічної безпеки ПрАТ «КрКЗ». 

Новостворена система економічної безпеки ПрАТ «КрКЗ» має бути орієнтована 

на вирішення таких завдань: 

1) своєчасне виявлення та ліквідація загроз інтересам ПрАТ «КрКЗ» із 

застосуванням юридичних, технічних, організаційних й інших засобів; 

2) організація системи захисту інформації, що становить комерційну 

таємницю ПрАТ «КрКЗ», виявлення можливих каналів витоку конфіденційної 

інформації [2]; 

3) забезпечення інженерно-технічного захисту інформації в інформаційних 

системах ПрАТ «КрКЗ»; 

4) організація та здійснення заходів з питань захисту економічних інтересів 

ПрАТ «КрКЗ»; 

5) здійснення контролю за проведенням фінансових операцій з метою 

виявлення можливих передумов нанесення економічних збитків підприємству [3]; 

6) постійний збір і своєчасне надання отриманої інформації керівництву для 

прийняття управлінських рішень щодо реалізації основних інтересів ПрАТ «КрКЗ». 

Вирішення наведених завдань має бути розподілено між відповідальними за 

конкретні напрями безпекової діяльності, що дозволить ефективніше взаємодіяти у 

внутрішньому середовищі ПрАТ «КрКЗ» та із зовнішніми структурами з безпеки. 

Розширення сфери впливу має відбуватисьу результаті постановки нових завдань, а 

посилення впливу через наділення відповідальних осіб відповідними 

повноваженнями. 
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Першим кроком до підвищення рівня економічної стійкості на промисловому 

підприємстві є впровадження механізму контролю даного стану. Лише контроль та 

аналіз кількісних і якісних оцінок діяльності підприємства дозволить завершити 

управлінський цикл щодо забезпечення економічної стійкості [1].  

Тісний зв‘язок механізму контролю економічної стійкості підприємства з 

механізмами оцінки та прогнозування показників економічної стійкості дають змогу 

ефективно формувати подальші цілі даного підприємства. Вчасне реагування на 

отримані результати дасть змогу підлаштувати підприємство під змінні зовнішні 

чинники, які впливають на це підприємство. Відхилення, на які варто реагувати 

шляхом зміни поточного плану розвитку підприємства, можуть бути викликаними і 

внутрішніми чинниками. Це означає, що область контролю забезпечення економічної 

стійкості повинна охоплювати всі чинники, що мають вплив на діяльність 

підприємства, та відповідно реагувати на них. 

Отже, контроль економічної стійкості підприємства полягає у швидкому 

виявленні чинників, що мають негативний вплив на діяльність підприємства, та 

розробціі впровадженні контрдій для стабілізації стану підприємства.  

Реалізація механізму контролю показників економічної стійкості 

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»відбувається в два етапи. 

Перший етап заснований на впровадженні системи моніторингу показників 

економічної стійкості суб‘єкта господарювання та на прогнозуванні динаміки даних 

показників методом зіставлення фактичних результатів з їх нормативними 

значеннями і подальший аналіз причин негативних відхилень.  

Розробці плану для коригування значень показників економічної стійкості має 

передувати декомпозиція кожного інтегрального показника на локальні показники, 

щоб зрозуміти як можна вплинути на контрольні показники 

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» [2].  

Саме на другому етапі реалізації механізму контролю економічної стійкості 

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на базі показників з першого етапу 

розпочинається процес впровадження необхідних управлінських рішень та 

відбувається здійснення необхідних заходів для коригування негативних показників 

економічної стійкості даного підприємства. 

Підвищення економічної стійкості ПАТ «Джей Ті Інтернешнл 

Україна»здійснюється на основі систематизації значних масивів даних у вигляді 

таблиць та має на меті визначення прямого зв‘язку між можливим джерелом загрози і 

декількома можливими варіантами коригувальних дій. Даний механізм контролю 

економічної стійкості використовує за основу імітаційну модель, яка дає змогу 

прогнозувати зниження інтегральних показників економічної стійкості. Тому він дає 

змогушвидко та адекватно відреагувати на негативні зовнішні або внутрішні чинники, 

що впливають на ефективну діяльність ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна». 

Також варто виділити декілька основних принципів підвищення економічної 

стійкості ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна». Перший принцип базується на 

комплексному плануванні.  
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Даний принцип бере за основу комплексний підхід до оцінювання управлінських 

рішень при керуванні підприємством. Ураховується теперішній рівень економічної 

стійкості даного підприємства.  

Другий принцип побудови плану підвищення економічної стійкості на 

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»– принцип ефективності. Даний принцип 

базується на підтримці рівня показників діяльності даного підприємства таким, що 

забезпечить ефективне використання існуючих матеріальних та 

нематеріальнихресурсів.  

Принцип поєднання стратегічних та тактичних цілей в свою чергу заснований на 

розумінні управління економічною стійкістю не зі сторони збереження поточного 

стану підприємства, а з боку переходу на більш стійкий стан. Натомість тактичне 

управління спрямоване на підтримку теперішнього стану економічної стійкості в 

допустимих для даного підприємства межах [3]. 

Таким чином, шляхи реалізації економічної стійкості 

наПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» мають спільні характеристики: 

 моніторинг внутрішніх та зовнішніх чинників; 

 розробка та реалізація заходів захисту підприємства від дії негативних 

чинників; 

 розробка планів реакції на проблемні ситуації. 
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Досвід провідних національних корпорацій показав, що підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності у сучаснихринкових умовах є можливим при 

систематичній реалізації інвестиційних проектів, які мають високу рентабельність та 

обумовлюють зростання прибутку підприємства, а відтак і рівня його економічного 

розвитку. 

Проект, який пропонується реалізувати на ПАТ «Дніпровський машинобудівний 

завод»,має на метімаксимізацію прибутку та підвищення значень показників 

ефективності діяльності підприємства[1]. 

Суть даного проекту полягає у придбанні та установці сучасного лазерного 
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обладнання для різки металу. Економічно вигідним виявляється використання 

лазерної різки при виготовленні експериментальних зразків автомобілів, коли 

єпотреба умалосерійному виробництві деталей або їх різноманітній номенклатурі [2]. 

Підприємству придбання та введення у виробництво даної установки є вкрай 

необхідним для забезпечення стабільного розвитку та отримання максимального 

прибутку від використання технології [3].  

Роботановітньої лазерної установки дозволяє значно скоротити технологічний 

процес, адже відбувається лише поставка до цеху листів та безпосередньо нарізка 

деталей, що сприяє підвищенню ефективності виробництва. 

Результати проведених розрахунків економічної ефективності впровадження 

запропонованого інноваційно-інвестиційного проекту узагальнимо в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Показники економічної ефективності впровадження проекту 
№ з/п Показники Одиниці 

виміру 

Величина 

показника 

1. Річна економія від зміни обладнання тис.грн. 4055,74 

2. Річна економія від механізації та автоматизації виробництва тис.грн. 4071,6 

3. Зниження трудомісткості виконаних операцій % 53,13 

4. Зниження трудомісткості в нормо-годинах на річну програму н/год. 14733,33 

5. Приріст продуктивності праціза рахунок зниження 

трудомісткості виконання операцій 

% 113,36 

 

Отже, за проведеними розрахунками ефект від впровадження проекту 

визначається зменшенням собівартості продукції, зниженням трудомісткості, 

приростом продуктивності праці, збільшенням суми прибутку[4]. 

Економічна ефективність для діяльності підприємства визначається наведеними 

нижче параметрами: 

1) в процесі реалізації проекту вивільняється обладнання загальною вартістю 

78тис. грн.Дана сума визначена тим, що до встановлення установки лазерної різки 

металу даний процес був громіздким та потребував залучення великої кількості 

обладнання; дане обладнання може бути використане у виробничому процесі в 

подальшому; 

2) собівартість виготовлених деталей знижується, оскільки знижуються витрати 

на їх виробництво в результаті скорочення технологічного процесу [5]; 

3) за допомогою лазерного обладнання виготовляються універсальні деталі, що 

дозволить підвищити швидкість технологічного процесу; 

4) економія затрат електроенергії в результаті використання енергозберігаючої 

технології при лазерній різці металу; 

5) збільшення асортименту продукції в результаті введення лазерного 

устаткування; 

6) зменшення витрат на технологічний процес (деталь не потребує додаткового 

оброблення після нарізки лазером). 

Отже, введення даного інноваційно-інвестиційного проекту в виробництво є 

ефективним, адже відбувається покращення показників господарської діяльності 

підприємства, що призводить до збільшення прибутку та забезпечує збалансований 

економічний розвиток підприємства. 
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Успіх розробки, а так само впровадження сучасних інформаційних систем (ІС) 

пов'язаний, як правило, з серйозним ризиком. Результати статистичних досліджень 

безлічі аналітичних компаній свідчать про те, що за найоптимістичнішими даними 

лише близько 30% проектів в області IT вважаються успішно завершеними. І це не 

дивлячись на те, що для складання думки про успішність проекту враховується тільки 

факт його завершення і здачі в експлуатацію, і ніяк не відстежується досягнення 

поставлених перед проектом цілей.  

Отже, що є причиною невдалих проектів по впровадженню систем 

автоматизації? В реальності причин не дуже багато. Перерахуємо тільки найбільш 

часто зустрічаються. 

1) Відсутність коректного цілеспрямування. Знижується фокусування на 

вирішення реальних проблем [1]. 

2) Спроба вирішити всі проблеми відразу. Це призводить до того, що вартість 

проекту постійно зростає, терміни реалізації відсуваються [2]. 

3) Перехід до промислової експлуатації. Чим більше людей повинні 

використовувати систему в повсякденній роботі, тим складніше вийти в режим 

промислової експлуатації [3].  

Кінцева мета ІТ-проектів автоматизації виробництва очевидна і пов'язана з 

необхідністю не тільки отримувати на будь-якому рівні оперативну і актуальну 

інформацію для ухвалення ефективних і своєчасних рішень, але і піклуватися про 

зниження собівартості і поліпшення якості продукції, а також про оптимізацію 
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виробництва [4]. Впровадження ERP-систем (англ. Enterprise Resource Planning 

System — Система планування ресурсів підприємства) в машинобудуванні є 

актуальним напрямом підвищення ефективності галузі. Проте питання о сферах 

функціонального покриття ERP-систем в машинобудуванні стоїть досить гостро, 

тому що частина експертів вважає, що стандартна ERP-система не покриває навіть 

50% функціональних потреб машинобудівного підприємства. Одночасно, з цим 

відомі приклади досить ефективного впровадження ERP-систем в галузі в тісній 

інтеграції зі спеціалізованими програмними продуктами. Серед основних гравців на 

ринку сучасних ERP-систем слід відзначити такі компанії як: SAP, Oracle, Microsoft, 

Epicor, тощо [5]. 

В даний час, ERP-системи в багатьох випадках використовуються спільно з 

незалежними рішеннями класів: SCM, SRM, WMS, TMS, CRM, ECM / DMS, BI, HRM 

і навіть FM і MRPII, які справляються з завданням автоматизації завдань 

підприємствами якісніше і ефективно (в тому числі економічно ефективніше), ніж 

відповідні модулі ERP-системи. Таким чином, з одного боку необхідно розуміти, що 

можливості ERP-систем обмежені і що автоматизувати складне підприємство, тим 

більше машинобудівне, використовуючи тільки ERP-систему, неможливо в принципі. 

З іншого ж боку, не слід і намагатися вирішити всі проблеми автоматизації 

підприємства за допомогою ERP-системи. У будь-якому випадку її необхідно буде 

інтегрувати з іншими додатками, в тому числі, з тими, які підходять підприємству 

більше, ніж «рідні» модулі ERP-системи. 

Крім цього, непогано спершу реально впровадити хоча б половину функцій ERP-

системи, а вже після цього оцінювати необхідність і перспективність її розширення 

по кінцевим результатам господарської діяльності підприємства. 
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У ринкових умовах забезпечення можливості економічного розвитку 

підприємствами вимагає постійного контролю та підвищення економічної 
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ефективності їх діяльності, тобто здійснення управління ефективністю. Необхідність 

управління ефективністю на підприємстві обумовлена такими причинами: 

невизначеність майбутнього та пов‘язані з цим ризики, забезпечення виконання 

планових завдань, оптимізація екологічних наслідків виробничої діяльності, а також 

підвищення інвестиційної привабливості з метою отримання додаткових фінансових 

ресурсів. 

Аналіз чинників зовнішнього впливу дає можливість поділяти їх на чинники 

макросередовища (економічні, політичні чинники та чинники державного 

регулювання) та конкурентного оточення підприємства на ринку і в галузі. Чинники 

внутрішнього впливу визначають ступінь відповідності майбутньої стратегії розвитку 

суб‘єкта господарювання кожному функціональному напряму діяльності: загальному 

управлінню, економіці та фінансам, дослідженням та технологічним розробкам, 

виробництву, маркетингу та збуту, управлінню персоналом тощо. Виокремлення та 

оцінка чинників зовнішнього середовища й внутрішнього впливу дозволяють описати 

процес управління ефективністю підприємства та обґрунтувати економічні та 

організаційні аспекти розробки стратегії розвитку підприємства [1]. 

Ефективність діяльності підприємства як економічна категорія має розглядатися 

із урахуванням специфіки досліджуваної проблеми, а, отже, процес управління нею 

повинен мати достатній рівень деталізації та конкретизації. Функції планування, 

організації, мотивування, контролю і регулювання являються основними, тому що 

будь-який управлінський процес здійснюється шляхом послідовного їх застосування. 

У господарській діяльності сьогодні особливо слід відмітити соціально-

психологічні аспекти мотивування, які забезпечують досягнення позитивних 

результатів операційної діяльності економічної системи при мінімумі витрат. 

Останнім часом ринкове середовище функціонування підприємств все більше 

актуалізує роль контролю як важливого чинника забезпечення економічно ефективної 

діяльності суб‘єкта господарювання [2]. 

Основними причинами, які обумовлюють необхідність здійснення контролю в 

рамках процесу управління є: 

1) високий динамізм явищ та процесів зовнішнього і внутрішнього 

середовища (зміни у політико-правовій сфері, структури суб‘єкта народного 

господарства, технології, ринку, кадрового потенціалу підприємства);  

2) оновлення технологічних процесів на підприємстві;  

3) ймовірність потрапляння в економічну небезпеку господарюючим 

суб‘єктом;  

4) активізація діяльності конкурентів;  

5) захоплення ринків збуту продукції;  

6) прискорення і глобалізація розвитку науки та техніки. 

У сучасних ринкових умовах управлінський аспект ефективності діяльності 

підприємства неможливо розглядати поза контекстом теорії максимізації прибутку. 

Операційна діяльність суб‘єкта господарювання має бути орієнтована на 

забезпечення максимальної виручки від реалізації продукції. Згідно із 

концептуальними положеннями організації виробництва до чинників ефективності 

суб‘єкта господарювання у виробничій сфері слід віднести такі: структура 

виробництва; рівень завантаження виробничих потужностей; величина фізичного та 

морального зносу основних засобів; матеріалоємність виробничого процесу; 

технологічна трудомісткість виробничої діяльності; частота та успішність 
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впровадження прогресивних технологічних процесів; мінімізація втрат виробництва. 

Наведені вище чинники є основоположними при розробці та реалізації програм 

спрямованих на збільшення економії фінансових ресурсів підприємства [3]. 

Менеджмент підприємства має враховувати індикатори ефективності, 

маневреності виробництва та гнучкості стратегії. На їх основі формуються 

узагальнюючі показники ефективності й ресурсозбереження, що дасть змогу 

узгоджувати економічні інтереси держави та будь-якого суб‘єкта господарювання в 

процесі взаємодії.  

Саме такий підхід є оптимальним для забезпечення ефективності діяльності 

підприємства в сучасній економіці. Він консолідує в собі базис традиційної 

ефективності й прибутковості виробничої діяльності, направленість на задоволення 

ресурсних потреб, узгодження економічних мотивів діяльності суб‘єктів ринкової 

економіки, динамізм зовнішніх і внутрішніх чинників, а також їх взаємовплив. 
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Дане питання стало актуальним через політичну та економічну нестабільність, 

погіршення фінансових індикаторів рівня життя та девальвацію національної валюти. 

Для забезпечення фінансової стабільності та розвитку підприємства АТ «СК «АХА 

Страхування» потрібно кастомізувати маркетингову стратегію. Для цього слід 

врахувати характер та напрям змін у потребах і доходах споживачів.  

Проте до етапу кастомізації потрібно провести оцінку рівня ефективності 

існуючої маркетингової стратегії на підприємстві АТ «СК «АХА Страхування», що 

буде представлено нижче. 

Управління маркетингом на підприємстві «АХА Страхування» потребує 

реалізації стратегічного підходу, який охоплює всі аспекти господарської діяльності. 

Тож при проведенні оцінювання варто враховувати й аналізувати економічні та 

маркетингові показники [1]. 

Підприємство АТ «СК «АХА Страхування» спеціалізується на страховій 

діяльності, тому потрібно обирати показники, які притаманні даній галузі.  

Як показала практика, підприємства, які займаються виробничою діяльністю, 

акцентують увагу на фондовіддачі, собівартості виготовлення продукції та ресурсній 

ефективності. Дані показники не враховують специфіку діяльності досліджуваного 

підприємства, тому запропоновано у якості основних показників ефективності 
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використовувати рентабельність, співвідношення доходів та витрат на проведення 

маркетингових досліджень, комунікаційних та рекламних заходів [2]. 

Процесний підхід до формування маркетингової стратегії є достатньо 

адаптованим до ринкових реалій сьогодення, що робить актуальною його реалізацію 

на підприємстві АТ «СК «АХА Страхування». Він передбачає здійснення 

стратегічного процесу у рамках шести послідовних етапів:  

1) визначення множини цілей маркетингової діяльності підприємства в 

цілому; 

2) формування множини альтернативних варіантів маркетингових стратегій;  

3) побудова моделі аналізу маркетингового середовища;  

4) вибір маркетингової стратегії шляхом застосування системи підтримки 

прийняття рішень;  

5) встановлення горизонта визначення маркетингової стратегії;  

6) здійснення процедури оцінювання ефективності маркетингової стратегії [3]. 

Процес формування маркетингової стратегії суб‘єкта господарювання 

обов‘язково повинен включати в себе блок оцінювання її ефективності, який 

передбачає визначення ефективного варіанту реалізації маркетингової стратегії, що 

базується на посиленні конкурентної позиції підприємства на ринку [4]. 

Коефіцієнт повноти надання сервісних послуг клієнтам на підприємстві АТ «СК 

«АХА Страхування» не змінювався протягом досліджуваного періоду. Це свідчить 

про незмінну політику у питанні надання послуг клієнтам в усіх офісах підприємства. 

За період, що досліджувався, показник рентабельності продажів мав значення 

менші оптимального рівня даного показника. Значення коефіцієнта ефективності 

реклами суттєво знизилось у 2017 році в результаті активізації негативного впливу 

зовнішніх факторів. Даний показник негативно впливає на репутацію підприємства та 

свідчить про невисоку зацікавленість клієнтів послугами, які реалізує підприємство 

АТ «СК «АХА Страхування». 

Рентабельність маркетингових інвестицій за досліджуваний період має низхідну 

динаміку. Зменшення показника свідчить про слабку стратегію перспективного 

розвитку підприємства АТ «СК «АХА Страхування» та зменшення ефективності 

діяльності підприємства. 

Таким чином, за даними проведеного оцінювання зазначимо, що на підприємстві 

АТ «СК «АХА Страхування» рівень ефективності маркетингової стратегії 

залишається в допустимих нормах. Це свідчить про відносну ефективність складових 

комплексу маркетингу, що в цілому характеризує середній рівень маркетингового 

потенціалу та середній рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку. 
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Всі свої видатки об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

спрямовує на належне утримання будинку та прибудинкової території, поточний і 

капітальний ремонт спільного майна. Витрати – один із найважливіших показників 

фінансово-господарської діяльності неприбуткової організації, оскільки на його 

підставі визначають, чи вкладається організація в затверджений кошторис.  

Згідно з вимогами Положень бухгалтерського обліку 16, витратами звітного 

періоду визнають або зменшення активів, або збільшення зобов‘язань, внаслідок 

якого зменшується власний капітал ОСББ за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно визначені. 

Організація обліку витрат об‘єднання залежить від форми обслуговування 

будинку та прибудинкової території. ОСББ може запровадити одну з двох форм 

обслуговування – ту, яку визнає оптимальною та найкраще економічно 

обґрунтованою. 

1. Об‘єднання виступає в ролі замовника – укладає угоду на всі види 

обслуговування будинку та прибудинкової території з житлово-експлуатаційною 

організацією, на території якої міститься будинок, або з іншою альтернативною 

фірмою з обслуговування житлового фонду. Розрахунки за обслуговування здійснює 

на підставі узгоджених тарифів за умовами типового договору про надання послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 

2. ОСББ запроваджує змішану форму обслуговування. 

Роботи, які не потребують спеціальної висококваліфікованої підготовки і 

наявності ліцензій, об‘єднання виконує власними силами, залучаючи на договірних 

засадах працівників відповідних професій. Йдеться про виконання таких робіт: 

- прибирання внутрішньобудинкових приміщень і прибудинкової території; 

- профілактичне обслуговування та ліквідація пошкоджень покрівель, 

конструкцій, столярних виробів та інших елементів будинку. 

Всі роботи після відповідної підготовки можуть виконувати одна або декілька 

осіб (залежно від обсягу робіт), суміщуючи професії і розширюючи зону 

обслуговування. 

Натомість для виконання робіт, які потребують спеціальної підготовки і 

наявності ліцензії або спеціалізованого обладнання, транспорту, тощо, об‘єднання 

укладає угоди безпосередньо з відповідними централізованим підприємствами. 

Йдеться про такі види робіт: 

- технічне обслуговування ліфтів; 

- технічне обслуговування систем пожежогасіння та димовидалення; 

- водопостачання та водовідведення; 

- енергозабезпечення; 

- вивезення побутового сміття; 

- санітарна обробка приміщень. 
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Розраховуватися за виконані роботи (надані послуги) потрібно на підставі 

узгоджених тарифів за умовами договорів, укладених з відповідними 

підприємствами. 

Величину плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

ОСББ встановлює самостійно з огляду на такі чинники: 

1. Капітальність, рівень облаштування та благоустрою багатоповерхового 

будинку. 

2. Перелік видів та обсягу робіт з утримання будинку і прибудинкової 

території. 

3. Платоспроможність співвласників та рівень доходів ОСББ. 

Набуваючи право на спільне майно, кожний член об‘єднання одночасно бере на 

себе обов‘язок вносити свою частку до загальних витрат, яких потребують утримання 

будинку та прибудинкової території. За статтею 20 Закону «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», така частка має бути пропорційною до 

загальної площі приміщень, що належать мешканцеві будинку. 

Суму відшкодування, яку має сплатити кожний власник, визначають на підставі 

кошторису витрат на утримання будинку, затвердженому на загальних зборах. 

Особливість основної статутної діяльності об‘єднання полягає в тому, що вона 

має базуватися на раціональному витрачанні отриманих коштів. Такі надходження 

потрібно спрямовувати на виконання завдань, дотримуючись затвердженого 

кошторису доходів і витрат. Тому всі витрати, пов‘язані з належним утриманням 

будинку та прибудинкової території, є цільовими. 

Цільові програмні витрати у зведеному кошторисі витрат об‘єднання варто 

групувати наступним чином: 

- витрати на утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій; 

- витрати на утримання обслуговуючого персоналу; 

- витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт будинків; 

- витрати на капітальний ремонт будинків. 

Крім цільових витрат, ще одним видом видатків на основну статутну діяльність 

ОСББ є адміністративні витрати - витрати на утримання правління (оплата праці, 

інформаційні та юридичні послуги, тощо). 

Перелік видів та обсягу витрат на утримання будинків і прибудинкових 

територій можна змінювати, однак таке рішення мають ухвалити загальні збори 

ОСББ. 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА 

ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

Покладова О.А., Хоменко Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Цілі економічного розвитку будь-якого промислового району охоплюють 

соціальну і екологічну складові, остання із яких потребує найбільшої уваги. 

Конкурентоспроможність продукції підприємств промислового району визначається 

її ресурсоємністю, що свідчить про продаж в кінцевому рахунку природних ресурсів, 

права на володіння якими належать майбутнім поколінням. Результати такої 

господарської діяльності характерні для Кременчуцького промислового району, де 

діють: транснаціональна промислово-фінансова компанія «Укртатнафта», 
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«Кременчуцький завод технічного вуглецю», «Кременчуцький сталеливарний завод», 

ливарні цехи машинобудівних заводів «АвтоКрАЗ», «Кредмаш» - здійснюють викиди 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні 

об‘єкти; гранітні кар‘єри «Кварц», «Малокохнівський», «Крюковський» - здійснюють 

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях. Відповідно до 

Податкового Кодексу України платники екологічного податку промислового району: 

складають податкові декларації за формою, що передбачена кодексом; подають 

декларації до контролюючих органів протягом 40 календарних днів; сплачують 

екологічний податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 

граничного строку подання податкової декларації; за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих 

речовин у водні об‘єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи об‘єктах[1,2].  

Розрахунок екологічного податку: – за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс) здійснюється за 

формулою Пвс = Сума (Мі х Нпі), де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої 

речовини в тоннах; Нпі – ставка податку в поточному році за тонну і-тої 

забруднюючої речовини у гривнях; - за скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти 

(Пс) здійснюється за формулою Пс = Сума (Млі х Нпі х Кос), де Млі – обсяг скиду і-тої 

забруднюючої речовини в тоннах; Нпі – ставка податку в поточному році за тонну і-

тої забруднюючої речовини у гривнях; Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і 

застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому 

випадку коефіцієнт дорівнює 1); – за розміщення відходів (Прв) здійснюється за 

формулою Прв = Сума (Нпі х Млі х Кт х Ко), де Нпі – ставка податку в поточному році за 

тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях; Млі – обсяг відходів і-того виду в 

тоннах; Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення 

відходів.  

Податкові інструменти екологічного регулювання в нашій країні проходять 

стадію становлення, що зумовлює нагальну необхідність їх удосконалення. 

Впровадження екологічного оподаткування зумовлює досягнення подвійного 

виграшу: з однієї сторони економічно стимулюється охорона довкілля, а з іншої - 

одночасно з цим суб‘єкти господарювання змушені постійно здійснювати 

ресурсозбереження шляхом стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, в 

тому числі у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічні 

податки виступають засобом і методом для вирішення проблеми перерозподілу 

коштів стосовно збільшення фінансування програм, які спрямовані на раціональне 

природокористування та збереження якості навколишнього природного середовища. 

Доцільно при удосконаленні екологічного оподаткування враховувати досвід 

Європейської Комісії, яка розподілила екологічні податки за сферою використання на 

сім основних груп: енергетичні податки (на моторне паливо, на енергетичне паливо, 

на електроенергію); транспортні податки (податки на пройдені кілометри, акцизи під 

час купівлі автомобілів, щорічний податок із власника авто); плата за забруднення 

(емісії забруднюючих речовин в атмосферу та викиди у водні басейни); плата за 

розміщення відходів (платежі за розміщення відходів на звалищах, за їх переробку і 

податки на низку спеціальних продуктів: упаковка, батареї, шини, мастильні оливи 

тощо); податки на викиди речовин, що руйнують озоновий шар і парникові гази; 

податок на шумову дію; платежі за користування природними ресурсами (переважно 
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за користування водою) [1,2]. Оподаткування енергії виступає важливим політичним 

інструментом, так як суттєво впливає на цінову політику енергоресурсів і сприяє 

більш раціональному їх використанню. Аналіз зарубіжного досвіду екологічного 

оподаткування свідчить про високу ефективність інструменту екологічної політики 

стосовно охорони довкілля та покращення якості життя. 

Питання екологічної безпеки особливо актуальне для АТ «Кременчуцький завод 

дорожніх машин», яке розташоване у центрі міста і має ливарне виробництво, 

гальванічні та фарбувальні дільниці. Про високий рівень екологічної роботи на заводі 

свідчить наявність свідоцтва про атестацію на право проведення вимірювань і 

відсутність штрафів, які накладаються на підприємство за екологічні порушення. 

Головним завданням екологічної роботи є зменшення забруднюючого впливу на 

довкілля та забезпечення екологічних параметрів організації виробництва. На заводі: 

здійснюється систематичний контроль кількості викидів і скидів шкідливих речовин, 

оцінюється стан атмосферного повітря в санітарно-захисній зоні підприємства; 

обліковується утворення промислових відходів і визначається ефективність роботи 

очисного обладнання; підсумовується виконання природоохоронних заходів, актів та 

приписів контролюючих організацій; виявляються порушення правил експлуатації 

очисних споруд; розробляються проекти лімітів на утворення та розміщення відходів. 
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Звіт про рух грошових коштів це невід‘ємна складова фінансової звітності 

підприємств та компаній. Процес складання Звіту про рух грошових коштів 

пов‘язаний зі складністю  застосування існуючих методів, а саме, при застосуванні 

прямого метода треба зібрати та узагальнити багато інформації, у порівнянні з 

непрямим. На відміну від прямого – опосередкований метод має похибки у змісті 

даних але він менш затратний. 

Зміст рядків, форму Звіту та вимоги до розкриття статей наведено в НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до складання фінансової звітності».  

Методика складання звіту про рух грошових коштів, надана в МСФЗ 7 «Звіт про 

рух грошових кошів» є наступною» [1]:  

–збір і підготовка необхідної інформації на базі даних фінансового обліку; 

– визначення руху грошових коштів від операційної діяльності підприємства; 

– визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності; 

– визначення руху грошових коштів від фінансової діяльності; 

– визначення чистого руху грошових коштів та узгодження їх залишків на 

початок і кінець звітного року.  
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В міжнароднійпрактиці існуютьдва метода складання першого розділу Звіту про 

рух грошових коштів і в Україні також, але в основному застосовують 

прямий (рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1 Поетапне складання розділів Звіту про рух грошових коштів  

побудовано автором за джерелом [2] 

 

З точки зору аналітичних процедур Звіт про рух грошових коштів складений 

прямим способом менш інформативний, тому що не показує зв'язок прибутку з рухом 

грошей. При застосуванні  прямого методу, у Звіті про рух грошових коштів 

послідовно наводять усі основні статті надходження та витрачання, різниця між 

якими демонструє приріст або зменшення коштів. 

Непрямий метод передбачає, що в Звіту про рух грошових коштів   

відображають отриманий прибуток (збиток), який потім послідовно коригують до 

величини чистої зміни коштів, окрім впливу негрошових і пов'язаних з інвестиційною 

та фінансовою діяльністю операцій. 

Невеликі підприємства або які практично не провадять інвестиційної та 

фінансової діяльності, зазвичай, користуються прямим методом. У решті випадків 

підприємства віддають перевагу непрямому методу. 
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Для підвищення корисності інформації про грошові ресурси необхідно 

розробляти нові підходи до аналітичних процедур. А також удосконалювати 

технологію складання даного звіту, за рахунок деталізації деяких його статей. 
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СУТНІСТЬ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ –  
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Незважаючи на підвищений науковий інтерес до проблем ефективності 

кредиторської та дебіторської заборгованостей та значну кількість наукових розробок 

у даному напрямку, немає комплексного підходу до її вирішення. Зазначимо, що 

питання заборгованості завжди будуть актуальні, оскільки характер та коло операцій, 

що здійснюються з їх допомогою, постійно розширюються, бізнес наражається на 

нові ризики, на ринку з‘являються нові інструменти, а не завжди об‘єктивна 

інформація щодо фінансового становища, яка надається контрагентам, досить часто 

перешкоджає розвитку підприємства. 

В умовах фінансово-економічної кризи погіршується фінансова дисципліна, що 

призводить до кризи неплатежів та відбивається на платіжному стані підприємств 

загалом, а це, в свою чергу не сприяє стійкому збільшенню обсягів виробництва та 

реалізації продукції в Україні. Так, за останні роки, індекси обсягів виробництва 

свідчать про досить низький рівень темпів росту виробництва.  

Зобов‘язання визначають як заборгованість підприємства, що виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. У Юридичному словнику 

зобов‘язання розглядаються як цивільно-правові відносини, через які одна сторона 

(боржник) зобов‘язана здійснити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію або 

утриматися від неї, а кредитор, у свою чергу, має право вимагати від боржника 

виконання цього зобов‘язання. З історичного погляду ще в 1625 році було надане таке 

визначення: кредитор – це той, хто видає (витрачає), з ким розраховуються, від кого 

отримують, з ким мають справу, хто продає, поставляє, у кого купують, той, кому 

потрібно платити.  

У процесі фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно 

закупляти матеріали, інші запаси, а також забезпечувати реалізацію послуг. Якщо 

розрахунки за придбані товари, послуги проводяться на умовах подальшої оплати, в 

цьому разі можна говорити про одержання підприємством кредиту від своїх 

постачальників і підрядників.  

Поряд із дебіторською заборгованістю кредиторська має рівнозначне значення у 

фінансовій діяльності підприємства. Тобто за напрямами боргових зобов‘язань 
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(суб‘єктами) заборгованість по розрахунках між підприємствами (що випливають із 

виконання (невиконання) зобов‘язань) поділяють на дебіторську і кредиторську. Тому 

важливим є також уточнення і поняття кредиторської заборгованості (табл. 1).  

Таблиця 1  – Характеристика поняття «кредиторська заборгованість» сучасними 

науковцями 
Джерело Визначення поняття  

«кредиторська заборгованість» 

Ключові слова 

1 2 3 

Бланк І.А. Це поточні зобов‘язання підприємства, що 

відображають його заборгованість перед 

господарськими партнерами з комерційних 

операцій; з розрахунків, нарахованих до 

оплати 

поточні зобов‘язання 

підприємства 

Цал-Цалко Ю.С. Кредиторська заборгованість – це 

залучення активів у господарську 

діяльність підприємства за рахунок 

тимчасово безоплатного одержання майна 

інших суб‘єктів господарювання 

залучення активів за 

рахунок тимчасово 

безоплатного одержання 

майна інших суб‘єктів 

господарювання 

Ткаченко Н.М.  Це тимчасово залучені суб‘єктом у власне 

користування грошові кошти, які 

підлягають поверненню юридичній або 

фізичній особі 

тимчасово залучені 

суб‘єктом у власне 

користування грошові 

кошти 

Дублей В.В.  Це правовідносини між сторонами, які 

мають документальне підтвердження та за 

яких одна сторона зобов‘язується вчинити 

певну дію або утриматися від такої на 

користь іншого суб‘єкта, а інший суб‘єкт 

має право вимагати від боржника 

виконання його обов‘язку 

це правовідносини між 

сторонами, які мають 

документальне 

підтвердження 

Іванілов О. С.  Кредиторська заборгованість означає 

використання коштів, які не належать 

підприємству 

використання коштів, які 

не належать 

підприємству 

Бутинець Ф.Ф.  Розглядає кредиторську заборгованість як 

форму розрахунку за товари і послуги, які 

придбаються у процесі операцій компанії, 

що періодично повторюються і 

використовуються у виробництві чи для 

перепродажу 

форма розрахунку за 

товари і послуги, які 

придбаються 

Томчук О.Ф  Кредиторська заборгованість є різновидом 

комерційного кредиту, який виступає 

важливим фактором стабілізації 

фінансового стану підприємства 

різновид комерційного 

кредиту 

 

Отже, аналіз тлумачень кредиторської заборгованості, які дають науковці,  дає 

змогу визначити фактори впливу на розмір заборгованостей, обґрунтувати проблеми, 

яки виникають у процесі управління цими заборгованостями. Ці проблеми можна 

систематизувати таким чином – відсутність чіткої інформації щодо термінів 

погашення зобов‘язань підприємствами дебіторами; – не розроблений регламент та 

методика роботи з простроченою дебіторською заборгованістю; – недостатність 
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даних (а іноді їх повна відсутність) про зростання витрат, пов‘язаних зі збільшенням 

розміру дебіторської заборгованості; – не здійснюється оцінка фінансового стану 

дебіторів і ефективності надання відстрочок платежів; – відсутність ефективної 

кредитної політики, використання сучасних форм рефінансування. 

 

АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОРИСНОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 

Крикуненко А. С. 

Науковий керівник: к.е.н, доц. Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Невизначеність економічної ситуації в країні, політичні події прямо впливають 

на прогнозування грошових потоків підприємств та їх реальних активів. Визначення 

величини знецінення активів / збитку від знецінення є не тільки вимогою 

національних і міжнародних стандартів, але й нагальною вимогою ринку та 

інвесторів. На формування ділової репутації та інвестиційної привабливості будь-

якого підприємства впливає інформація про результати знецінення основних засобів 

та нематеріальних активів. 

На подальшу вартість використання будь-якого активу та розмір очікуваних 

економічних вигід від нього буде впливати саме цінність та її втрата. Ураховуючи це, 

доцільно розглядати не зменшення корисності, а зміну рівня цінності, тобто величину 

знецінення, яка виражається через зменшення корисності. 

Цінність є суб‘єктивною категорією та використовується як чинник під час 

формування вартості об‘єктів бухгалтерського обліку на певному етапі облікового 

процесу – оцінки, тобто пов‘язана з оцінюванням об‘єктів обліку і залежить 

винятково від очікуваних економічних вигід, які вони можуть принести 

підприємству. Саме можливість отримання економічних вигід дозволяє визнавати 

будь-які активи в обліку, тобто визнавати їхню цінність, а також слугувати основою 

для коригування їх вартості. 

Новицька С.С. зазначає, що, даючи оцінку зменшенню корисності основних 

фондів, визначаються періоди часу, за які об‘єкти не приносять економічних вигід, а 

зменшення корисності – це різниця між залишковою вартістю натепер і сумою 

дійсного прибутку, який планується отримати від активу у майбутньому [1]. 

 Зменшення корисності приводить до зменшення балансової вартості через 

зростання суми зносу та амортизації, що є основних чинником формування 

залишкової вартості необоротних активів та уособлює їхню цінність на конкретну 

дату балансу. Відсутність організаційних та методичних рекомендацій оцінки 

основних засобів та нематеріальних активів на зменшення корисності не дозволяють 

на практиці дотримуватися обов‘язкових вимог ПСБО 28 [2] щодо щорічного 

тестування їх на знецінення.  

Для усунення цих недоліків підприємству доцільно  приділити увагу даному 

питанню: розробити наказ про облікову політику, який містить основні положення, 

що регулюють організацію проведення оцінки на знецінення / зменшення корисності; 

розробити форму Акта про тестування на зменшення корисності активу; прописати 

методичні рекомендації до визначення вартості відшкодування об‘єкта основних 

засобів / нематеріальних активів та відображення в обліку результатів тестування на 

знецінення / зменшення корисності активів.  
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Це дозволить прийняти управлінські рішення про подальше використання 

об‘єктів основних засобів та нематеріальних активів, які безпосередньо впливають на 

ефективність діяльності підприємства, сприяючи формуванню достовірної інформації 

про майновий стан та фінансові результати.  

Методичний підхід до послідовності оцінювання основних засобів та 

нематеріальних активів на знецінення повинен відбуватися через виокремлення 

основних його етапів: 

- ідентифікація активу; 

-  ідентифікація об‘єкта знецінення; 

-  визначення вартості очікуваного відшкодування; 

-  коригування балансової вартості активу та групи активів, яка генерує 

грошові потоки на суму втрат від знецінення; 

- відображення інформації про знецінення у фінансовій звітності. 

Це буде сприяти науково обґрунтованому процесу оцінювання та встановленню 

єдиного підходу до коригування балансової вартості активів з урахуванням їх рівня 

цінності, втіленого через майбутні економічні вигоди. Реалізація такого методичного 

підходу дасть змогу отримати реальні дані щодо балансової вартості об‘єктів обліку 

та забезпечить дотримання основних принципів обліку та оцінки. 
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Операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення продукції 

за межи кордону обкладаються податком на додану вартість (ПДВ). Продукція 

(товари), що знаходяться в митному режимі експорту мають пільгу з ПДВ, тобто за 

нульовою ставкою в разі, якщо таке вивезення підтверджене вантажною митною 

декларацією (ВМД), оформленою відповідно до вимог митного кодексу України. 

Датою виникнення податкових зобов‘язань з ПДВ за операціями з постачання 

товарів у разі їх експорту є дата оформлення ВМД, що засвідчує факт перетинання 

митного кордону України. Стосовно визнання дати виникнення податкових 

зобов‘язань з ПДВ при експорті продукції (товарів) у випадку коли дата оформлення 

ВМД та дата фактичного вивезення за кордон припадають на різні податкові періоди, 

то зобов‘язання з ПДВ виникають за вказаною в ВМД, що засвідчує факт 

перетинання митниці. 

У підсумку маємо на дату виникнення зобов‘язань з ПДВ скласти податкову 

накладну, нарахувати в ній ПДВ за нульовою ставкою та зареєструвати її. 

База оподаткування визначається за офіційним курсом НБУ, який діє у день 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05
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складання податкової накладної. Проте база нарахування ПДВ за операціями з 

експорту визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням 

загальнодержавних податків та зборів, але не нижче ціни придбання (ввезення) таких 

товарів у постачальника – резидента або нерезидента. 

Постійні спроби зближення обліку визначення доходів і витрат в 

бухгалтерському обліку та для цілей оподаткування, все одно залишають податкові 

різниці. 

Облік податку на прибуток залежить від статусу платника такого податку. Так, 

малоприбуткові платники податку на прибуток (з річним доходом менше 20 млн грн), 

які не коригують фінансовий результат до оподаткування на різниці, а показують 

імпортні операції в податковому обліку суто на підставі даних бухгалтерського 

обліку. 

У високоприбуткових платників податку на прибуток (з річним доходом понад 

20 млн грн), збільшують фінансовий результат на суму: 

а) перевищення договірної (контрактної) вартості (за якою відповідна операція 

має відображатися під час формування фінансового результату до оподаткування за 

правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів над ціною, визначеною за 

принципом «витягнутої руки», за здійснення контрольованих операцій у випадках 

встановлених податковим кодексом України. 

б) 30% вартості товарів, у т.ч. необоротних активів (окрім операцій, визнаних 

контрольованими згідно ПКУ): 

– нерезидентів, зареєстрованих у державах, включених до переліку згідно 

постанови кабінет міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045; 

– нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток, організаційно-правова 

форма яких входить до переліку №480прийнятого04.07.2017 р. (якщо нерезидент 

надає довідку або інший офіційний документ про  сплату податку на прибуток), 

резидент в даному випадку такого коригування може не робити [2].  

Принцип «витягнутої руки» полягає у тому, що обсяг прибутку, який 

оподатковується, отриманий платником податку, який бере участь в одній чи більше 

контрольованих операціях, вважається таким, що відповідає принципу «витягнутої 

руки», якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що 

застосовуються між непов‘язаними особами у співставних неконтрольованих 

операціях. Якщо умови в одній чи більше контрольованих операціях не відповідають 

принципу «витягнутої руки», прибуток, який був би нарахований платнику податків в 

умовах контрольованої операції, що відповідає зазначеному принципу, включається 

прибутку платника податку, що оподатковується. Даний спосіб використовується для 

контролю за трансфертним ціноутворенням(це методи встановлення державою 

відповідності незалежним ринковим цін угод або розподілу прибутків чи витрат, які 

могли бути викривлені підприємством задля мінімізації податкового 

навантаження) [3]. 

Об‘єкт обкладання податком на прибуток визначають шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного згідно положення стандарту бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, що виникають на підставі 

податкового кодексу України.  
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В умовах всеохоплюючої фінансово-економічної кризи в Україні протягом 

останніх років спостерігається стрімке скорочення кількості ефективно діючих та 

високоліквідних небанківських фінансових установ на вітчизняному ринку.  

Така тенденція простежується і в сфері страхування. Ці події викликані 

зменшенням середнього розміру доходу населення країни, високими темпами 

інфляції, девальвацією та знеціненням національної грошової одиниці, що у 

сукупності спричинює зменшення купівельної спроможності українців та попиту на 

деякі фінансові продукти. 

До таких послуг, які поступово втрачають попит, відноситься страхування. Саме 

тому кількість страхових компаній на вітчизняному ринку протягом 2016-2018 рр. 

скоротилася на 9,35 % (табл. 1) за рахунок істотного зменшення кількості діючих 

компаній, що надають послуги страхування життя. 

 

Таблиця 1 – Кількість страхових компаній в Україні, од.[1] 

Показник 2016 2017 2018 +/- % 

Всього 310 294 281 -29 -9,35 

Life 39 33 30 -9 -23,08 

Non-life 271 271 251 -20 -7,38 

 

Серед інших причин зменшення кількості страховиків можна виділити 

посилення конкуренції, монополізацію ринку страхування та контроль над тарифами 

домінуючими фінансовими установами.  

Так, згідно даних, що представлені на рис. 1, кількість укладених договорів 

страхування протягом досліджуваного періоду збільшилася на 21607 одиниць або 

12,03 %. Проте, переважна більшість договорів укладається саме компаніями, що 

відносяться до ТОП-10 на страховому ринку України [2]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/la-ws/show/%202755-17


74 

 

 

 

Рисунок 1 – Кількість укладених договорів страхування в Україні, од. [1] 

 

Зростають також і обсяги валових страхових премій та виплат вітчизняних 

страховиків (рис. 2). Розмір зібраних страхових премій за 2016-2018 рр. збільшився на 

40,37 %, а відшкодованих страхових виплат за договорами за аналогічний період – на 

45,52 %.  
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Рисунок 2 – Динаміка рівня страхових виплат в Україні, млн. грн. [1] 

 

Таким чином, сучасний стан ринку страхування в Україні можна пояснити 

низькою конкурентоспроможністю учасників та процесом монополізації з боку ТОП-

10 страхових компаній, що є наслідком наступних факторів: 

1) відсутність маркетингової політики у більшості вітчизняних страховиків; 

2) великий діапазон розбіжності цін на номенклатуру послуг; 

3) зменшення попиту на страхові послуги серед населення країни; 

4) високі темпи інфляції, девальвація та знецінення національної грошової 

одиниці; 

5) зменшення платоспроможності покупців послуг тощо. 
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Виходячи з вищевикладеного, можна зазначити наступне: для покращення стану 

ринку страхування України необхідним є розробка та запровадження заходів, що 

сприятимуть врегулюванню конкуренції між учасниками страхового ринку.  

А саме, побудова системи контролюючих органів, які матимуть змогу 

розробляти нормативно-правові акти та вимоги до страхових компаній, які провадять 

свою діяльність на вітчизняному ринку, проводити постійний моніторинг, контроль 

та застосовувати штрафні санкції до порушників встановлених вимог, сприятиме 

всебічному покращенню стану страхового ринку України. 
Список використаної літератури 
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ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

КОМПАНІЙ ПАЛИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

Булка А. О. 

Науковий керівник: к. е. н., доц. Шаповал Л.П.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Неспинний розвиток світового господарства диктує нові умови діяльності 

українських підприємств. На сьогодні для того, щоб забезпечити сталий розвиток 

бізнесу, недостатньо мати лише успішні економічні показники – усе більш значущою 

стає взаємодія із зацікавленими сторонами, що реалізується через корпоративну 

соціальну відповідальність (КСВ). Діяльність підприємства повинна здійснюватися із 

урахуванням інтересів усього соціуму, а не лише інтересів виробника і споживача. 

Тільки такий підхід зможе забезпечити реалізацію двох основних «місій» бізнесу – 

створювати додаткову вартість та нести соціальну відповідальність. 

Більшість іноземних компаній ведуть соціальну звітність ще з минулого 

століття, тоді як в Україні суттєве значення КСВ почало надаватися лише протягом 

останнього десятиліття. Так, з 2011 р. Центром «Розвиток КСВ» щорічно проводиться 

оцінювання 100 найбільших українських компаній за Індексом прозорості їх сайтів. 

Даний індекс будується на основі оцінювання інформації, яка розміщується на 

корпоративних сайтах щодо КСВ-політики та результатів її упровадження за чотирма 

критеріями: звітність, зміст, навігація і доступність. За актуальною методикою 

розрахунку, рівень розкриття інформації за даними категоріями оцінюється так: 20, 55 

та 17 балів відповідно. Сам індекс визначається, як відношення фактично одержаних 

балів до максимально можливих (92). 

В умовах актуальності питання енергетичної незалежності України (відповідно 

до Енергетичної стратегії), саме сектор паливної промисловості підпадає під 

першочерговий аналіз. Так, із 100 оцінених «Центром КСВ» компаній, 19 компаній 

належать до сектору паливної промисловості, зокрема, це підприємства добувної 

сфери та сфери виробництва і переробки нафтопродуктів (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Рейтинг індексу прозорості сайтів українських компаній паливної 

промисловості, 2017 р. 

№ 

з/п 
Назва компанії 

Загальна 

сума 

балів 

Індекс 

прозорості, % 

Місце у 

загальному 

рейтингу 

1. Концерн Галнафтогаз 34 37 16 

2. ПАТ "Укргазвидобування" 24 26 33 

3. СП "Полтавська газонафтова 

компанія" 24 26 33 

4. ПрАТ "Центральний ГЗК" 23 25 37 

5. ПрАТ "Видобувна компанія 

"Укрнафтобуріння" 22 24 38 

6. ПрАТ "Інгулецький ГЗК" 21 23 42 

7. ПрАТ "Північний ГЗК" 20 22 48 

8. ПАТ "Укрнафта" 18 20 53 

9. ПрАТ "Полтавський ГЗК" 18 20 53 

10. ПАТ "Криворізький залізорудний 

комбінат" 17 18 58 

11. ПАТ "Південний ГЗК" 15 16 64 

12. ПАТ "Укртатнафта" 15 16 64 

13. ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" 14 15 71 

14. ПАТ "Запорізький залізорудний 

комбінат" 13 14 76 

15. ПАТ "Шахтоуправління 

"Покровське" 13 14 76 

16. ДП "Східний гірничо-

збагачувальний комбінат" 12 13 79 

17. ТОВ "Куб-газ" 7 8 97 

18. ПрАТ "Природні ресурси" 6 7 98 

19. ПрАТ "Нафтогазвидобування" 0 0 немає сайту 

Середній рівень розкриття інформації 17 18 - 

 

Середній рівень розкриття інформації з КСВ компаніями паливного сектору у 

2017 р. був досить низьким – 17 балів із 92 можливих, або 18%. За табл. 1, усі 

компанії, сайти яких оцінювались, мали нижчий, ніж середній рівень розкриття 

інформації. 

 Слід зазначити, що здебільшого на корпоративних сайтах можна знайти 

інформацію про практику трудових відносин, охорону довкілля, підтримку і розвиток 

громад. Питання мотивації та винагороди керівництва, програми впровадження КСВ 

в ланцюг постачання, засади політики відповідального маркетингу висвітлюються 

навпаки не досить докладно, або узагалі не висвітлюються. 

Так, наприклад, рівень розкриття інформації з КСВ на офіційному сайті 

ПАТ «Укртатнафта»  у 2017 р. складав 16%. На даному сайті можна знайти 

інформацію про об‘єкти соціальної сфери, екологічну політику підприємства. 

Натомість відсутня інформація про практику трудових відносин, розвиток і підтримку 

громад, антикорупційну та комплаєнс-політику та ін. Нефінансових звітів протягом 



77 

 

 

2017 р. на офіційному сайті опубліковано не було. Доступ до представленої 

інформації про соціальну та екологічну відповідальність є відкритим – існують 

відповідні розділи у меню сайту. Доступним є також вибір мови, наявна контактна 

інформація та поле зворотного зв‘язку. Суттєвим недоліком є неадаптованість сайту 

для людей із вадами зору. 

Отже, оскільки останнім часом зростає рівень зацікавленості стейкхолдерів 

(інвесторів, споживачів, партнерів, органів влади та ін.) про КСВ-практику 

українських підприємств, останнім слід приділяти належну увагу висвітленню питань 

КСВ. Зокрема, слід регулярно оновлювати інформацію на сайті, оприлюднювати 

нефінансову звітність, використовувати різні підходи до подання інформації (відео, 

інфографіка, міні-сайти, блоги, сторінки у соцмережах та ін.).  

 

УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МСФЗ-ЗВІТНОСТІ 

Пономаренко О.С. 

Науковий керівник: к.е.н, доц. Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Динамічна зміна умов господарювання, розвиток недержавних форм власності 

та різних організаційно-економічних структур, використання та впровадження 

міжнародного досвіду зумовлюють виникнення нових об‘єктів дослідження в сфері 

бухгалтерського обліку, які притаманні сучасному стану розвитку суспільства.  

Дотримання інформаційної функції системою бухгалтерського обліку забезпечує 

формування та функціонування ряду суб‘єктів господарювання, виконання основних 

завдань їх діяльності. Для забезпечення реалізації функцій бухгалтерського обліку 

з‘являються додаткові об‘єкти, які несуть інформацію про фінансовий стан 

підприємства, і які повинні не тільки відображатися в обліку, а і результати яких 

повинні знаходити своє місце у фінансовій звітності. Одним з таких об‘єктів на 

сьогодні є умовні зобов‘язання. У процесі діяльності підприємства мають справу із 

зобов‘язаннями різного характеру. Серед них є такі, величина й строк погашення яких 

чітко визначені: заборгованість перед постачальниками за отримані товари та 

послуги, перед банком за запозиченими коштами, перед співробітниками із заробітної 

плати тощо. Поряд із ними є й група зобов‘язань, визнання яких пов‘язане з 

настанням чи ненастанням певної події. У цих випадках Міжнародні стандарти 

виокремлюють поняття забезпечень та умовних зобов'язань, які для правильного 

подання у фінансовій звітності належить чітко відрізняти від звичайних зобов‘язань. 

 Для української науки бухгалтерського обліку умовні зобов‘язання є відносно 

новим об‘єктом. В основу нормативного регулювання відображення зазначеного 

об‘єкту був покладений Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 ―Резерви, 

непередбачені зобов‘язання і непередбачені активи‖ (Reserves, contingent liabilities and 

assets) [1]. Відповідно до зазначеного документу у звітності слід надавати інформацію 

про умовні факти господарського життя.  

Складаючи фінансову звітність, украй важливо для виконання вимог МСБО 

(IAS) 37 чітко розмежовувати категорії, якими він апелює. Передусім необхідно 

розуміти ключове співвідношення між поняттями «зобов‘язання» та «забезпечення»: 

забезпечення є лише тією частиною зобов‘язань, які пов‘язані з фактором 

невизначеності. Так, забезпечення можна відокремити від такого зобов‘язання, як 

торговельна кредиторська заборгованість. У випадку останньої є конкретно 



78 

 

 

виставлені рахунки, погоджені з постачальником, тож зазвичай жодних питань, 

пов‘язаних із невизначеністю, не виникає. Відповідно зобов‘язання такого типу та 

забезпечення відображають у звітності окремо. 

Передумовою виникнення як зобов‘язання, так і забезпечення є подія, що 

зобов‘язує. Або, інакше кажучи, подія, що створює юридичне чи конструктивне 

зобов‘язання, яке призводить до того, що підприємство не має реальної альтернативи 

виконанню зобов‘язання. 

Щоб забезпечення можна бути визнати у фінансовій звітності, має виконуватися 

низка умов (рис. 1). До того ж у жодному разі не можна плутати його з умовним 

зобов‘язанням, яке, хоч і потребує розкриття інформації в примітках, проте у звіті про 

фінансовий стан його не визнають, оскільки воно не відповідає критеріям, 

визначеним для звичайних зобов‘язань і забезпечень. 

 

Рисунок 1  – Різниця між забезпеченнями й умовними зобов‘язаннями 

 

В надзвичайно рідкісних випадках МСБО 37 дозволяє не розкривати інформацію 

про забезпечення, умовні зобов‘язання й умовні активи. Це актуально, коли 

відповідне розкриття інформації може завдати серйозної шкоди позиціям 

підприємства в спорі з іншими сторонами щодо предмета забезпечення, умовного 

зобов‘язання чи активу. Проте потрібно розкрити загальний характер спору, а також 

сам факт і причини нерозкриття інформації. 
Список використаних джерел 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВНІ ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ  

визнають  у звіті про фінансовий стан 

за таких умов: 

підприємство має наявне зобов‘язання 

(юридичне чи конструктивне) 

 унаслідок минулої події 

імовірно, що вибуття ресурсів, які 

втілюють у собі економічні вигоди, 

буде необхідним 

суму зобов‘язання можна достовірно 

оцінити 

не визнають у звіті про фінансовий 

стан, оскільки воно є: 

можливим зобов‘язанням,існування 

якого підтвердиться лише після того, як 

відбудеться чи не відбудеться певна 

невизначена майбутня подія, не 

повністю контрольована 

підприємством 

наявне зобов‘язання, яке не визнають, 

оскільки або немає ймовірності, що 

буде необхідним вибуття ресурсів, або 

суму зобов‘язання неможливо оцінити з 

достатньою достовірністю 

http://www.minfin.gov.ua/document/92448/%20����_37.pdf
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛІННЯ БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Куренна О. О. 

Науковий керівник: к.е.н, доц. Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасну економіку неможливо уявити без такого її важливого елементу, як 

розрахунки. Вони мають вагоме значення для підприємства, адже являються 

важливою складовою в структурі всіх суб'єктів господарювання. Розрахункові 

операції майже завжди присутні на початковому і кінцевому етапах кругообігу 

коштів, які включають придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, 

надання послуг та розрахунку за них. Тобто більшість операцій, що здійснюються на 

підприємстві пов‘язані з рухом грошових коштів, проведенням розрахунків між 

підприємствами. 

Особливо це стосується розрахунків з постачальниками, покупцями і 

замовниками, що нерідко відбуваються із відстрочкою платежу. У зв‘язку з цим, 

ризик можливих зловживань у сфері розрахунків є дуже високим. Окрім того, 

протягом останніх років почастішали випадки привласнення грошових коштів за 

рахунок нецільового використання кредитів в установі банку, штучного відтягування 

сплати по рахунках.  

В сучасних умовах досить чітко проявились основні проблеми подальшого 

розвитку системи безготівкових розрахунків. Перелік проблем представлено на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Основні проблеми розвитку системи безготівкових розрахунків 

 

Важливою складовою системи безготівкових розрахунків є контроль установ 

банків за додержанням правил розрахунків, а також за станом розрахунків у 

народному господарстві. Контроль здійснюється у процесі проведення операцій з 

Основні проблеми розвитку системи безготівкових розрахунків 

оптимізація форм і засобів безготівкових розрахунків, їх 

організацій, вибір найраціональніших у певних економічних 

умовах форм розрахунків, які б давали найбільший ефект 

інтенсифікація і прискорення розрахунків, чим швидше 

обертаються гроші і здійснюються платежі, тим більше 

можливостей для одержання вищих доходів, зекономлені 

внаслідок прискорення розрахунків кошти можуть додатково 

спрямуватися в сферу розвитку виробництва 

постійний пошук нових механізмів організації безготівкових 

розрахунків, які б дозволили на економічній основі подолати 

кризові явища і процеси в грошовій сфері 
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безготівкових розрахунків шляхом періодичної перевірки розрахункових документів, 

аналізу балансів та інших звітних матеріалів підприємств і перевірок у них на місцях.  

Основними напрямами контролю грошово-розрахункових операцій на 

підприємствах є:  

- дотримання вимог чинного законодавства при укладанні договорів; 

- стан розрахунків між замовниками та підрядниками і правильність 

відображання фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та 

звітності;  

- правильність ведення документації, пов‘язаної з безготівковими розрахунками 

підприємства;  

- ведення автоматизованої бази обліку безготівкових розрахунків. 

Ефективна системи контролю дає змогу не лише якісно вести облік, а й 

ефективно здійснювати управління за рухом вкладених грошових коштів, що не 

завжди використовуються за цільовими призначенням, а така ситуація веде до нестачі 

грошових вкладень та ризику. 

Майже весь платіжний оборот, як по товарних, так і по всіх інших операціях, 

охоплюється безготівковими розрахунками. Система безготівкових розрахунків 

сприяє зміцненню договірної дисципліни, прискоренню оборотності оборотних 

засобів, ефективному використанню коштів і посиленню контролю за фінансовою 

діяльністю підприємства. Постійний контроль за дотриманням правил ведення 

касових операцій дозволить зменшити масштаби використання готівки 

підприємствами і організаціями, а отже і обмежити роль готівкового обігу як засобу 

обслуговування руху тіньового капіталу, приховування доходів та ухилення від 

сплати податків до бюджету. Форма безготівкових розрахунків орієнтована на 

розвиток бізнесу кожного учасника ринку.  

Застосування безготівкових форм розрахунків дозволяє здійснювати успішну 

економічну діяльність, підвищувати платоспроможність підприємств,їх фінансову 

стійкість, а також збільшує ефективність роботи підприємства. Не важко зрозуміти, 

що за безготівковими розрахунками майбутнє, а отже, враховуючи цей фактор і 

ситуацію в нинішній час, можна з упевненістю сказати, що є потреба все більше 

удосконалювати саме безготівкові розрахунки на підприємстві. 
Список використаних джерел 

1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Постанова 

Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНОГО ТА 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

Онищенко О.В., Сова К.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасні умови господарювання вимагають наявність достовірної інформаційної 

бази, а також уміння професійно використовувати вихідні дані для прийняття 

виважених управлінських рішень. Однією із складових інформаційної бази є 

управлінський облік, який набув свого сучасного вигляду після Другої світової війни. 

Проте на сучасному етапі розвитку економіки традиційний управлінський облік не 

може служити інструментом забезпечення довгострокової та націленої на майбутній 

розвиток перспективи. Необхідну інформацію для розробки довгострокової стратегії 
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підприємства покликаний надавати стратегічний управлінський облік.Стратегічний 

етап розвитку управлінського обліку виник у зв‘язку з процесами глобалізації, 

удосконаленням інформаційних технологій, а також розвитком методів управління. 

Актуальність теми полягає у тому, чи дійсно традиційний управлінський облік 

поступається значенням та ефективністю використання перед стратегічним 

управлінським обліком, який відносно ще знаходиться на зародковій стадії. 

Метою роботи є порівняти традиційний та стратегічний управлінський облік за 

рядом  основних характеристик. 

Для представлення порівняльного аналізу тактичного (традиційного) 

управлінського обліку та еволюційного етапу розвитку управлінського обліку – 

стратегічного управлінського обліку було побудовано таблицю 1.  

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика традиційного та стратегічного 

управлінського обліку [узагальнено авторами на основі джерел 1, 2, 3, 4] 
№ 

п/п 
Ознака 

Традиційний управлінський 

облік 
Стратегічний управлінський облік 

1. 

Визначення 

Це система виявлення, 

вимірювання, збору, 

реєстрації, обробки, аналізу та 

зберігання інформації, що 

використовується ланкою 

управління підприємства для 

контролю, оцінки та 

планування діяльності 

всередині організації 

Це облік, який є еволюційним 

продовженням розвитку управлінського 

обліку у руслі стратегічного напряму, 

основний акцент в якому робиться на 

обліку зовнішніх факторів з метою 

найкращого пристосування до майбутніх 

умов господарювання 

2. Предмет Внутрішнє середовище Внутрішнє та зовнішнє середовище 

3. 

Об‘єкт обліку 

Поточні затрати підприємства 

та його структурних 

підрозділів 

Капітальні затрати підприємства, які мають 
характер довгострокової дії, а також 

майбутні результати господарської 

діяльності суб‘єкта господарювання 

4. 

Мета 

Забезпечення керівників 

необхідною інформацією для 

здійснення планування, 

контролю та прийняття 

виважених управлінських 

рішень 

Повне, достовірне та своєчасне 

забезпечення органів управління 

інформацією, яка має, з одного боку, 

фактичний, а з іншого боку, прогнозний 

характер, з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень 

5. 

Завдання 

Підготовка інформації для: 

- забезпечення підтримки 
стійкого фінансового стану; 

- створення умов для 

ефективного управління 

підприємством; 

- розробки планів розвитку на 

довгострокову перспективу, а 

також досягнення вигідної 

позиції на ринку; 

- мінімізації допущення 

помилок і збільшення 

ймовірності реалізації 
завдань, поставлених перед 

кожним підприємством 

- Облік чинників зовнішнього середовища, 

які мають вплив на діяльність 

підприємства, з метою формування, 

реалізації та коригування корпоративної 
стратегії суб‘єкта господарювання; 

- в процесі здійснення обліку, а також  в 

прогнозуванні та плануванні системи 

якісних і кількісних критеріїв фінансово-

господарської діяльності; 

- якісне обґрунтування доцільності 

прийняття, а також здійснення контролю 

реалізації управлінських рішень; 

- перевірка та здійснення оцінювання 

внутрішніх господарських та 

управлінських процесів, своєчасне 

коригування ситуацій у функціонуванні з 
метою досягнення найбільш ефективної 

діяльності, а також досягнення високого 

рівня конкурентоспроможності 

підприємства  
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Продовження таблиці 1  

6. 
Сконцентрованість на 

процесах 

Внутрішніх (регулювання, 

калькулювання, аналіз та 

контроль тощо) 

Зовнішніх (прогнозування, планування, 

здійснення аналізу та контролю тощо) 

7. 
Показники Фінансові показники 

Фінансові та нефінансові кількісні та якісні 

показники 

8. 

Інструменти 

Калькулювання на основі 

діяльності, таргет-

калькулювання, облік витрат 
по центрах відповідальності 

Калькулювання на основі діяльності, 

таргет-калькулювання, калькулювання на 

основі вартісних ланцюжків, калькуляція 
стадій життєвого циклу, бенчмаркінг 

9. 

Принципи 

- Вирішення більшості 

економічних проблем має 

спиратися на методологічні 

прийоми інших дисциплін; 

- орієнтація обліку на 

реалізацію стратегічних 

планів підприємства; 

- відповідальність за 

прийняття рішень; 

- облік ґрунтується на 

комплексній інформації 

- Структуризація фінансово-господарської 

діяльності; 

- систематичне виявлення та оцінювання 

прогнозних показників діяльності 

підприємства, а також запланованих і 

фактичних; 

- обґрунтування бізнес-процесів на основі 

нормативів національного або 

корпоративного рівня; 

10. Нормативне 
закріплення  

+ - 

11. Період виникнення В 1940-х роках В 1980-х роках 

 

Отже, розглядаючи порівняльний аналіз традиційного та стратегічного 

управлінського обліку, можна визначити, що хоча тактичний управлінський облік 

певною мірою орієнтований на досягнення стратегічних завдань підприємства, проте 

стратегічний управлінський облік має ширший інструментарій для успішної реалізації 

довгострокової стратегії організації. 
Список використаних джерел 

1. Бруханський Р. Ф. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на 
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

Глухова В.І., Скрипник Л.І. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Галузь охорони здоров'я є однією з головних сфер суспільного життя як України, 

так і будь-якої іншої країни. На даному етапі  розвитку в нашій країні її стан є 

незадовільним та потребує змін. За показником витрат на охорону здоров‘я на одну 

людину наша держава посідає 89 місце у світі (серед 184 країн), а за показником 

тривалості життя – 108 місце [1]. 
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В умовах реформування системи охорони здоров‘я, бюджетної децентралізації  

питання розподілу грошових фондів, фінансового забезпечення охорони здоров‘я 

необхідними ресурсами та  їх використання є надзвичайно актуальними. 

Фінансове забезпечення охорони здоров'я – це складова фінансового механізму, 

яка створює систему джерел та форм фінансування суб‘єктів господарювання, 

сферою діяльності яких є охорона здоров'я та все, що з нею пов‘язане. 

Державне фінансове забезпечення – це підсистема всієї системи фінансового 

забезпечення, яка базується на використанні державних фінансових ресурсів. 

Основним джерелом фінансового забезпечення галузі є кошти державного та 

місцевих бюджетів, основною формою фінансового забезпечення виступає бюджетне 

фінансування.  

Саме бюджетне фінансування забезпечує рівний доступ до державної медичної 

допомоги; можливість проведення оптимізації системи охорони здоров‘я в 

національному масштабі, відносно просту технологію фінансування й оплати праці в 

цій сфері. 

Динаміка бюджетних видатків на охорону здоров‘я  та їх частка у складі всіх 

видатків зведеного бюджету України наведена   в таблиці 1. 

 

Таблиця 1–Динаміка і частка видатків бюджету України, спрямована на 

фінансове забезпечення системи охорони здоров‘я у 2013-2018 рр.[2]. 

Показники 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Темп 

росту 

2018/2013  

Видатки 

зведеного 

 бюджету, 

млн. грн. 

554504 588228 717272 950000 1056973,1 1250189,5 2,25 

% 100 100 100 100 100 100 Х 

Видатки на 

охорону 

 здоров‘я, 

млн. грн. 61568,7 57150,1 70991,5 75000 102392,4 115852,0 1,88 

% 11,7 10,9 10,5 7,9 9,7 9,3 0,79 

 

Як  свідчить аналіз, за  умов обмежених  державних фінансових ресурсів 

видатки на охорону здоров‘я за 2013-2018 рр. хоч і зростають, але темп їх (1,88) 

повільніший, ніж темп росту всіх видатків  бюджету ( 2,25), не враховуються  потреби 

розвитку галузі, та й часто використовуються бюджетні кошти неефективно. У 

відсотковому відношенні до загальних видатків зведеного бюджету видатки на 

охорону здоров‘я за 2013-2018 рр. демонстрували спадну тенденцію: з 11,7% до 9,3%.  

Варто зазначити, що  рівень виконання  плану фінансування видатків на охорону 

здоров‘я коливається протягом аналізованого періоду  між 90-96%, що є негативною 

тенденцією, пов‘язаною із недовиконанням дохідної частини бюджету, а також 

неефективним бюджетним менеджментом. 

  Також спостерігалося скорочення частки видатків зведеного бюджету на 

охорону здоров‘я щодо обсягу ВВП (з 4,2% у 2013 році до 3,3% у 2018 році). Проте це 

значно нижче, ніж визначено ст. 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії 
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медичного обслуговування населення» – не менше 5 % ВВП [3], а також Всесвітньою 

організацією охорони здоров‘я та Європейським союзом  -  на рівні не менше 7% 

ВВП. 

Отже,  бюджетне фінансування галузі є недостатнім,  не відповідає нормам 

законодавства та реальним потребам галузі, спрямовується державою переважно на 

поточні потреби, а не на розвиток охорони здоров'я. 

Для вирішення  існуючих проблем проводиться повне реформування галузі зі 

зміною системи  фінансування охорони здоров‘я, яке  заплановано провести до 2020 

р. У 2019 році  реалізується пілотний проект щодо державних гарантій медичного 

обслуговування населення та їх фінансування за програмою медичних гарантій для 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, позитивні  

результати якого матимуть впровадження в усій системі охорони здоров‘я 

України [4]. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

З часу становлення незалежності України науковці приділяють велику увагу 

створенню ефективної системи залучення прямих іноземних інвестицій. На 

сучасному етапі розвитку економіки України посилення її інвестиційної 

привабливості та стабілізація національної економіки у час політичної та фінансово-

економічної кризи є досить актуальним і пріоритетним завданням державної 

інвестиційної політики. 

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, 

економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що 

зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську 

систему [1]. 

На інвестиційний клімат держави чинять вплив багато факторів, а саме:  

- стабільність державного законодавства та забезпечення виконання зобов‘язань 

щодо прав інвесторів, гарантія недоторканості та приватної власності іноземних 

інвестицій, ефективність податкової системи, достатній розвиток інвестиційної 

інфраструктури та прозорість інформаційної бази;  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2019-%D0%BF
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- вплив високого комерційного ризику для інвесторів і сприятливі економічні, 

політичні, соціальні умови [2]. 

Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається 

першочерговим завданням, від розв‘язання якого залежить економічна стабільність в 

країні. Оскільки вітчизняний фондовий ринок все ще недостатньо розвинутий, то 

іноземне інвестування відбувається в основному шляхом здійснення прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ).  

Основними проблемами, які погіршують інвестиційний клімат нашої держави, є:  

- політичні проблеми;  

- недосконала податкова та судова системи;  

- низький рівень захисту інтересів інвесторів;  

- відсутність сталої стратегії розвитку економіки;  

- негативний міжнародний імідж. [3] 

Аналіз структури іноземних інвестицій, що спрямовуються в Україну дає 

підстави виокремити кілька основних інвесторів. Важливим зовнішнім інвестором в 

економіці країни станом на 01.07.2018 р., залишаються країни ЄС . Валова частка 

інвестицій припадає на Кіпр, котрий інвестує 24,4% коштів від загального обсягу 

прямих інвестицій з країн ЄС, з Нідерландів (13,1%) та – Німеччини (12,1%). Слід 

звернути увагу на те, що напружені політичні відносини між Україною і Російською 

Федерацією не завадили російським інвесторам забезпечити 10,2% від загального 

обсягу інвестицій, що надійшли в Україну станом на 01.07.2016. Варто зазначити, що 

значна частка іноземних інвестицій в Україну припадає на кошти, що надходять з 

офшорів, і мають первинне походження з України.  

Щоб оцінити інвестиційний клімат в Україні потрібно проаналізувати динаміку 

обсягу іноземних інвестицій (Рис.1.) 

 
Рисунок 1 – Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій, млрд. доларів США 

 

Як бачимо на Рис.1. обсяг прямих іноземних інвестицій за 2010-2014 роки мав 

тенденцію до збільшення, що є позитивним результатом для країни,  у період з 2014 

до 2016 року спостерігались досить різкі зміни, а саме обсяг прямих іноземних 

інвестицій зменшився на 17,5 млрд. дол., а з 2016 до 2018 року відбувалося поступове 

збільшення до 39,1 млрд. грн. 

Для поліпшення інвестиційного клімату Україна потребує ґрунтовного 

реформування економічної та правової систем. Для досягнення цієї мети, слід 

паралельно реалізувати два комплекси заходів. Перший пов'язаний з подоланням 

корупції, бюрократизації, непрозорої системи прийняття рішень. Другий комплекс 
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заходів повинен забезпечити захист приватної та інтелектуальної власності, 

посилення ринкових реформ, забезпечення відкритості економіки.  

На сучасному етапі розвитку економіки Україна потребує залучення іноземного 

капіталу. Але щоб зацікавити іноземного інвестора необхідно забезпечити створення 

сприятливого інвестиційного клімату. Тому державна політика України повинна бути 

спрямована на забезпечення сприятливих умов ведення господарської та фінансової 

діяльності як для внутрішніх суб‘єктів господарювання, так і для їх закордонних 

контрагентів та потенційних інвесторів.  
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На даний час, тема інвестицій та інвестиційної діяльності є досить актуальною 

для всього світу, а головне і для України. Інвестор, який вкладає свої гроші в 

економіку певної країни цікавлять не лише перспективні ресурси та ринок збуту, але 

й можливість розмістити свої інвестиції, керувати ними, і в разі потреби забрати їх. 

Саме тому, країни, які хочуть залучати інвестиції, формують відповідну політику та 

умови, які б сприяли надходженню інвестицій.  

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об‘єкти 

підприємницької та всіх інших видів діяльності [1]. Велику роль відіграють іноземні 

інвестиції. Іноземні інвестиції в Україні з одного боку є визначальною передумовою 

розвитку національної економіки, а з іншого – важливим індикатором умов 

підприємницької діяльності в країні.  

Останнім часом економіка України перебуває в складній ситуації, яка 

характеризується розбалансованістю економічної системи та невизначеністю 

напрямів розвитку основних економічних процесів, саме це призводить до 

скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку держави, а також 

зменшення активності інвестиційної діяльності країни. Також на інвестиційну 

діяльність впливає не лише стан економіки країни, а й умови ведення бізнесу, зокрема 

ступінь втручання держави та рівень корупції [2]. Економічна активність іноземних 

інвесторів в Україні незначна. Підтвердженням цього є динаміка прямих іноземних 

інвестицій за період 2009-2018рр.(рис.1). 

http://pidruchniki.com/
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Рисунок1 – Динаміка прямих іноземних інвестиції за 2009-2018рр. [4]. 

 

Як ми можемо побачити з даного рисунку прямі іноземні інвестиції в Україну з 

2009 року до 2014 мали тенденцію до збільшення, а починаючи з 2014 вони 

скоротилися, що є наслідком політичної ситуації в країні, прямі іноземні інвестиції з 

України протягом 2009-2014 років мали досить коливний характер, а у 2015 році різко 

скоротилися. У результаті проведеного аналізу, видно, що в Україні протягом 

останніх кількох років знизилися показники обсягів іноземних інвестицій в країну, 

адже існують як політичні так і економічні проблеми, які потребують уваги. 

Для того, щоб інвестиційна діяльність в Україні мала більш позитивний 

результат, доцільно провести ряд заходів: 

створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом стимулювання 

національних інвесторів здійснювати інвестиції;  

легалізація тіньових капіталів, що забезпечить значний притік інвестиційних 

ресурсів в економіку країни з-за кордону ;  

розробка та подання пропозицій у вищі органи державної влади України щодо 

вдосконалення державного регулювання сфери іноземного інвестування;  

зниження податкового навантаження на економіку країни;  

ведення дієвої боротьби з корупцією [4]. 

Отже, активна державна позиція та комплексний підхід щодо вирішення 

існуючих проблем, пов‘язаних з інвестиційною діяльність, дозволить із 

максимальною ефективністю реалізувати Україні свій потенціал в інвестиційній 

сфері, що стане передумовою її сталого економічного розвитку в майбутньому. 

Необхідно намагатися створити сприятливий інвестиційний клімат не тільки для 

іноземних інвесторів, але й для українських. Пожвавлення інвестиційної діяльності 

можливе шляхом рішучих, комплексних, швидких, прозорих і послідовних ринкових 

реформ, а також за допомогою взаємоузгоджених дій держави, які посилять 

підприємницьку ініціативу, створять конкурентне середовище й нададуть економіці 

стимулу ефективного розвитку. 
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В умовах ринкової невизначеності зростає потреба фізичних та юридичних осіб 

у захисті своїх майнових інтересів. Таку функцію виконують страхові компанії, 

наявність регулятивних можливостей яких дозволяє впливати у тому числі на 

стабільність національної економіки.  

Розвиток українського страхового ринку на сучасному етапі відбувається 

завдяки розвитку ринку фінансових послуг, формуванню національної системи 

іпотечного кредитування та запровадженню системи недержавного пенсійного 

забезпечення. З іншого боку стримують розвиток недосконалість захисту прав 

споживачів страхових послуг і вузька клієнтська база страховиків.  

У цілому український страховий ринок усе ще залишається вкрай неоднорідним. 

Попри те, що загальна кількість його учасників поступово скорочується. Так, у 2018р. 

порівняно з 2016р. страхових компаній зменшилося на 29 одиниць, 45 страхових 

компаній генерують 88% премій, а решта 236 страхових компаній – лише 12%. 

Кількість договорів зросла в загальній сумі на 16,2 тис. одиниць за рахунок 

збільшення договорів з обов‘язкового страхування від нещасних випадків на 

транспорті. 

Валові премії у 2018 р. порівняно з 2016 р. зросли на 40,3 %, у той час як чисті 

премії – на 30%, що вказує на недостатню реальну динаміку ринку. Збільшився також 

рівень виплат як валових так і чистих премій на 45,5% та 45,2% відповідно. Значно 

зросли премії передані перестраховикам на 5272 млн. грн. у 2018 р. порівняно з 2016 

р., що свідчить про їх низьку спроможність утримувати значні за обсягом ризики, 

тобто незначну ємність власного страхового покриття. Також слід відмітити 

зниження можливості управління страховим портфелем за рахунок перестрахування у 

компаній страховиків із розвинених країн світу, з огляду на недовірливе ставлення 

зарубіжних партнерів до ефективного проходження перестрахових угод, зокрема 

через уведення валютних обмежень НБУ. Це зумовлене також зниженням ліквідності 

банківської системи, що пов‘язане із неможливістю отримати депозити, які розміщені 

в банківських установах. 

Окрім основних показників стану страхового ринку доцільно розглянути 

показники надійності ринку страхування України (табл. 1). 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/Zagir.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 1– Показники надійності страхового ринку України протягом 2016-

2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 
Відхилення 

2018/2016 

Рівень валових виплат, % 25,1 24,3 26,1 1 

Рівень чистих виплат, % 32,3 36 36,1 3,8 

Частка премій переданих у 

перестрахування, % 
36,0 42,2 36,3 0,32 

Рівень глибини ринку, % 1,5 1,5 1,4 -0,09 

Рівень поширення послуг, % 2,4 1,9 1,8 -0,57 

 

Показники надійності страхового ринку вказують на розширення його обсягів за 

рахунок збільшення величини виплат та премій, про що свідчить зростання рівнів 

валових та чистих виплат за аналізований період на 1% та 3,8% відповідно, що є 

позитивною динамікою. Також на 0,32% зросла й частка премій переданих у 

перестрахування. Показник відкритості ринку вказував на ізольований характер 

вітчизняного страхового ринку, оскільки мав значення менше 10 та скоротився на 

3,4% протягом досліджуваного періоду. Про низький рівень ємності страхових послуг 

свідчить зменшення показника глибини ринку у 2018 р. порівняно з 2016 р. на 0,09%. 

Також спостерігалось скорочення рівня поширення послуг, що вказує на скорочення 

страхової системи за рахунок виходу значної кількості страховиків з ринку. Це 

призводить до недостатнього використання потенціалу для розвитку страхування в 

Україні. 

Структура чистих страхових виплат за видами страхування у 2018 р. зображена 

на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Структура чистих страхових виплат на ринку страхування 
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Отримані в 2018 р. премії з автострахування досягли 34% в загальній структурі 

страхових платежів, що на 2 % більше, ніж у 2016 р. При цьому частка 

медстрахування становила лише 10 %, страхування майна (крім авто) – 9%, 

страхування від нещасних випадків – 4%. Дана динаміка свідчить про те, що в цілому 

портфель страхових компаній традиційно зміщений у бік автомобільних видів 

страхування. Значно менший акцент компанії роблять на особистих видах: 

медичному і від нещасного випадку.  
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 УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ  

ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
   

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

МІСЦЕВОГО РИНКУ ПРАЦІ 

Луценко Г.П. 

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС 

Дружинін В.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Найважливішою умовою виникнення місцевого ринку праці виступає 

суспільний розподіл праці, який  забезпечує потребу в обміні. Різновидом суспільного 

розподілу праці є суспільний територіальний розподіл праці, який здійснюється між 

відособленими будь-якими територіями: між регіонами певної країни 

(міжрегіональний розподіл праці); між державами і їх групами, в т.ч. регіональними 

інтеграційними угрупуваннями; між фірмами; між міжнародними консорціумами з 

участю державних інститутів; між територіально роз'єднаними та такими, що 

знаходяться в різних пунктах або місцевостях ланками ланцюга, що забезпечує 

виробництво і збут кінцевої продукції.Перераховані форми не роз'єднані і, 

накладаються один на одного.Системоутворюючим видом ринку є місцевий ринок 

праці, що має свій певний економічний потенціал – чисельність населення, 

чисельність трудових ресурсів, кількість робочих місць тощо. Ядром місцевого ринку 

праці є сукупність населення: з одного боку – продавці праці, з другого боку – 

покупці цієї праці – сукупність установ, підприємств, організацій. Для формування 

місцевого ринку праці необхідна умова наявності конкуренції, яка сприяє тому, щоб 

працівники постійно удосконалювали свої здібності до праці через знання, 

підвищення рівня кваліфікації. 

Динамічні зміни соціально-економічних відносин, розвиток конкурентних 

переваг в сучасній світовій економіці вимагають серйозної модернізації освіти, 

впровадження інноваційних технологій, перетворення освіти в гнучку систему, що 

здатна розвиватись самостійно та адекватно відповідає на виклики часу і запити 

суспільства, що змінюються.  

На формування територіальної системи місцевого ринку праці впливають інші 

види суспільно-територіальних систем, в даному випадку, це системи: освіти, 

транспорту, матеріально-технічного забезпечення, виробництва, обслуговування, 

фінансування, охорони здоров‘я, житла. По відношенню до територіальної системи 

місцевого ринку праці вони є формуючими системами.  

Окремі елементи системи об'єднуються в систему на підставі функціональних 

зв'язків між ними. За допомогою цих зв'язків взаємодіють один з одним самі системи і 

виділені з них підсистеми. В процесі функціонування суспільно-територіальних 

систем формується до 30 видів функціональних зв'язків. В межах територіальної 

системи місцевого ринку праці, як різновиди суспільно-територіальної системи, 

можна виділити до восьми видів функціональних зв'язків: селітебні зв'язки, зв'язки з 

використання інфраструктури, які обумовлені сумісним використанням 

різноманітних комунікаційних мереж; зв‘язки забезпечення матеріальних умов життя 

трудящих (задоволення потреб населення в їжі, одязі, житлі), здійснюються 

опосередковано – через установи сфери обслуговування;  трудові зв‘язки, які 
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виникають між селітебними елементами і місцями застосування праці; зв‘язки 

забезпечення умов функціонування. Такі зв‘язки передбачають поставки допоміжних 

матеріалів, тари, здійснення ремонту тощо. Цю функцію виконують транспортні 

підприємства; якісні зв‘язки. Вони забезпечують впровадження досягнень науково-

технічного прогресу і ефективне управління, у тому числі підготовку та підвищення 

кваліфікація кадрів;  зв‘язки послідовних стадій технологічного процесу; виробничі 

зв‘язки. Функціональні зв'язки підрозділяються напрямі; непрямі;сінергічні.  

Прямі зв'язки виникають між елементами системи або між системами у разі 

безпосереднього впливу об'єктів один на одного. При непрямих зв'язках взаємодіючі 

елементи і компоненти безпосередньо не контактують, але вони пов'язані з об'єктом, 

який впливає на функціонування кожного з них. Сінергічні зв'язки – це зв'язки, які 

при сумісній взаємодії елементів системи або  декількох систем, створюють ефект, 

який не може бути досягнутий у разі їх незалежного функціонування. Крім зміни 

елементів і зав‘язків між ними територіальна система місцевого ринку праці володіє 

певними властивостями: цілістністю (наявність єдності цілей та виконуваних 

функцій), автономністю (прагнення до внутрішньої впорядкованості і самостійності у 

функціонуванні), стійкістю (збереження або заповнення окремих елементів системи). 

Таким чином, функціонування місцевого ринку праці здійснюється завдяки 

поєднанню територіального та галузевого розподілу праці. Основна особливість 

територіального розподілу праці обумовлена факторами внутрішнього та зовнішнього 

характеру. При цьому найвпливовішими факторами виступають галузеві 

співвідношення в оплаті праці, пропорції між доходами працівників, зайнятих у 

різних секторах економіки, рівень забезпечення робочою силою певної галузі, рівень 

інвестиційної активності суб‘єктів господарювання та інвестиційні можливості 

відтворення робочих місць у різних галузях тощо. Місцевий ринок праці 

розглядається як територіальна система, яка є відкритою системою, що має інтенсивні 

зв'язки з середовищем, з іншими системами. Ресурсом для даної системи є трудові 

ресурси в певному соціально-демографічному ракурсі і працедавці, як результат   

галузевого або секторного ракурсу  господарського комплексу території. Продуктом, 

який виробляється даною системою є оптимальна зайнятість населення.  

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

РЕДАКЦІЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Козлова А. А. 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

На сучасному етапі розвитку засобів масової комунікації через затратність 

виготовлення друкованої продукції більшість видань переформатувалися у виключно 

електронні інформаційні ресурси, таким чином змінилися й підходи до маркетингової 

діяльності їх редакцій. Зокрема, якщо раніше було для продажів тиражу газет було 

достатньо створювати якісний унікальний контент, то наразі щоб утриматися на 

плаву, редакціям доводиться слідкувати за статистикою відвідувань сайту 

користувачами, переглядами статей та рекламою у соціальних мережах. Адже через 

них редакція просуває свій інформаційний продукт, залучає ширшу аудиторію 

читачів. Значущість соціальних мереж для успішного брендингу інформаційних 
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ресурсів на сьогодні велика, адже станом на початок 2017 року аудиторія Instagram в 

Україні склала 6 млн користувачів, Facebook – 8,9 млн користувачів.  

Під поняттям маркетингу розуміють теорію і практику прийняття управлінських 

рішень стосовно формування ринково-продуктової стратегії організації на основі 

дослідження факторів зовнішнього маркетингового середовища з метою реалізації 

економічних інтересів виробників і споживачів. 

А от маркетингом засобів масової комунікації вважається редакційне управління 

всією сукупністю видів діяльності, пов'язаної з перетворенням купівельної 

спроможності споживачів на ефективний попит видання, їхнього доведення до 

кінцевого чи проміжного покупця для забезпечення бажаного прибутку або 

досягнення поставлених цілей [1].  

Маркетинг сучасних електронних медіа не може існувати без такої ефективної 

платформи для доведення маркетингових повідомлень до кінцевого споживача, як 

соціальні мережі. Такі висновки були зроблені під час опитування експертів із 

маркетингу в рамках «2012 Social Media Marketing Industry Report». 

Задля залучення аудиторії до інформаційного сайту чи сайту газети наразі 

важливо мати групи чи сторінки вашого ЗМІ у соцмережах: Фейсбук, Телеграмм, 

Інстаграм. Адже багато користувачів мережі знаходять інформацію чи цікаві ресурси 

саме там, а потім переходять за посиланнями. Тому просування сторінок у 

соцмережах наразі є одним із найважливіших завдань кожної редакції [2, 3].  

Однак, з огляду на вимоги часу, сторінку видання у соцмережах слід 

наповнювати не лише новинами, а й цікавими тематичними хештегами із відповідним 

контентом, відеороликами про життя міста, події, інтерв‘ю, опитуваннями, 

фотографіями тощо. Успішний брендинг може допомогти залучити від тисячі до 

декількох тисяч нових читачів. Втім, слід пам‘ятати, що аби втримати фоловерів 

якість та актуальність новин має теж бути кращою, ніж у конкурентів. 

Все через те, що користувачі мережі вже не звертають увагу на звичайні фото чи 

сірі заголовки, бо у мережі щодня публікується величезна кількість новин, 

модераторських статей, відео та фотоконтенту й у споживачів є вибір: що дивитися 

чи що читати. 

Під час проведення дослідження ми вивчили роботу електронних ЗМІ, що діють 

на території міста Кременчука й розглянули як вони використовують соціальні 

мережі для розширення аудиторії читачів сайту.  

Більшість місцевих видань широко користуються соціальними мережами, а їх 

редакції приділяють значну увагу промоції сторінок у Instagram та Facebook, 

оновлюючи контент та урізноманітнюючи асортимент своєї продукції. Такі висновки 

можна зробити з огляду на кількість відвідувачів сайтів кременчуцьких ЗМК: 

«Кременчуцька газета» - 20 970 (Фейсбук – 4,9 тис. фоловерів), «Телеграф» - 28 572 

(Фейсбук – 13 тис. фоловерів), 05366.com.ua – 8 645 (Фейсбук – 3,4 тис. фоловерів). 

Таким чином, розумне використання маркетингу в соціальних мережах  

ефективно впливає на імідж сайту, його відвідуваність, допомагає ЗМК позиціювати  

себе певним чином на ринку. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Разумна К.Г. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасний період розвитку економіки супроводжується різким підвищенням 

продуктивних сил суспільства, їх переходом в якісно новий стан на основі нових 

наукових знань. Від перших елементів маркетингу, що з'явилися ще в середині XVII 

століття (ціна, збут, реклама) і до наших днів, маркетинг пройшов великий шлях 

свого розвитку і став комплексною системою організації та управління 

підприємством. 

Управління маркетингом – це найважливіша функціональна частина загальної 

системи управління підприємством, що спрямована на досягнення узгодженості 

внутрішніх можливостей підприємства з вимогами зовнішнього середовища для 

забезпечення прибутку. Внутрішні можливості підприємства об‘єднують його 

матеріальний та інтелектуальний потенціал; зовнішнє середовище – ринкові умови, 

попит споживачів, дії конкурентів, соціальні політичні, економічні умови розвитку 

тощо. 

Сучасний ринок вимагає від виробника заздалегідь визначити можливості ринку 

з номенклатури конкурентних видів продукції. При цьому виробник вже не може 

обмежитися дослідженнями і розробками сьогоднішнього дня. В зв'язку з посиленням 

товарної диференціації, коли безліч виробників пропонують подібні за призначенням, 

але такі, що відрізняються за використанням, товари, коли організується велике 

виробництво взаємозамінних товарів, які максимально враховують найменші примхи 

покупців і в цих умовах максимально посилюється конкурентна боротьба, виробник 

повинен бачити перспективу та орієнтувати дослідження і розробки на найбільш 

перспективні напрямки розвитку науки і техніки і сам пропонувати споживачам 

найбільш досконалі і нові види продукції. 

 Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту в країнах з 

розвиненою економікою, в основному, пов‘язані з відповідними змінами на ринку. У 

зв‘язку з цим до тенденцій розвитку маркетингового управління можна віднести 

наступне:  

- посилення конкуренції; 

- підвищення значення сервісного обслуговування і його рівня; 

- підвищення якості продукції і послуг;  

- швидка поява нових товарів; 

- поява нових сегментів ринку; 

- зростання значення каналів розподілу; 

- зростання ролі державного регулювання економіки і орієнтація на       

вирішення соціальних проблем; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=��������%20�$
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=�100487
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
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- зростання витрат на рекламу та просування товарів;  

- посилення впливу глобалізації економіки; 

- необхідність врахування потреб сталого розвитку. 

Слід завжди пам‘ятати, що сучасна маркетингова товарна політика повинна бути 

спрямована на перспективу. Поточна і перспективна маркетингова діяльність мають 

кожна свої методи її здійснення. Методи маркетингу мають суттєві відмінності і в 

залежності від виду продукту, на який спрямована ця діяльність, особливо це впливає 

на фактор часу в маркетингових відносинах. Так, при поставках складного 

устаткування маркетингові відносини між виробником і споживачем мають тривалий, 

стійкий характер. Вони починаються задовго до підписання контракту і 

продовжуються багато років після початку роботи підприємства на умовах 

гарантійного технічного обслуговування або проведення обслуговування за додаткову 

плату. 

Чим повніше й ефективніше поставлена маркетингова діяльність у вивченні 

попиту ринку в перспективному періоді, тим менше виробник продукції ризикує у 

відношенні кінцевого результату своєї діяльності, тим стабільніше його становище на 

ринку. 

Маркетингове управління діяльністю підприємства сприяє процесу аналізу, 

розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на встановлення, укріплення та 

підтримку взаємовигідних відносин з покупцями; забезпечує можливість організації 

діяльності підприємства на принципах оптимального використання наявного 

потенціалу та отримання найбільшого прибутку з урахуванням задоволення потреб 

споживачів. Маркетинг в системі управління підприємством виконує супроводжуючу 

місію, починаючи з організаційно-підготовчої і закінчуючи контрольною функцією. 

Впровадження комплексної системи управління підприємствами на основі 

маркетингу дозволить забезпечити маркетингову орієнтацію управлінської діяльності 

незалежно від величини і потужності підприємств, сприяє підвищенню внутрішньої і 

зовнішньої ефективності підприємств, що нарівні з використанням стратегічного 

підходу до управління забезпечить зміцнення їх ринкових позицій і отримання 

довготривалих конкурентних переваг. 

В теперішній час зміни в управлінні маркетингом характеризуються тим, що 

повноваження менеджерів центральних офісів поступово переходять до повноважень 

менеджерів відділень або філій організації; спеціалізований підхід в управлінні 

змінюється на стратегічний – маркетингове управління спрямовується на виконання 

не тільки спеціалізованих маркетингових завдань, але й на всебічний розвиток товару 

та його розподіл; маркетинг стає справою не лише маркетингового відділу, а всіх 

працівників підприємства. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ 

Куліш М. С. 

Науковий керівник: ст. викл. Збиранник О. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В сучасному інформаційному просторі швидкими темпами змінюються 

тенденції використання інструментів інтернет-маркетингу. Ефективність кожного 

інструменту залежить від низки факторів, які динамічно впливають на зміну 
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ефективності застосування інструмента загалом. Саме тому перед практиками та 

науковцями постає надзвичайно важливе питання – відстеження змін у сприйнятті та 

використанні кожного інструмента інтернет-маркетингу потенційними клієнтами.  

Перш за все варто зазначити, що розвиток технологій стрімко збільшує кількість 

інструментів інтернет-маркетингу, які є основою взаємодії більшості сучасних 

підприємств з клієнтом онлайн. 

Платна реклами (Pay-Per-Click). Платна реклама дозволяє показати оголошення 

тим клієнтам, яким потрібно, в той час, коли це найефективніше та на тій платформі 

або Інтернет-ресурсі, на якому вони бувають. Клієнти, які перейшли за PPC 

рекламними оголошеннями, на 50 % частіше купують товари, ніж клієнти, що 

перейшли за органічним пошуком [1]. 

Онлайн-технології. Останнім часом дедалі популярнішим стає залучення нових 

клієнтів через Інтернет. Найбільш популярні напрями – прихована реклама на 

форумах; співпраця с блогерами у соціальних мережах, де вони у своїх блогах в 

Instagram, або YouTube будуть рекламувати товари чи послуги, а також можуть 

залишити свій відгук на них. Дієвий спосіб залучити клієнтів – створити сайт. Вся 

інформація про товар повинна знаходитися перед очима, щоб клієнт одним 

натисканням клавіші або дотиком до екрану зміг побачити те, що його цікавить. 

Щодо вибору конкретних соціальних мереж, то перевага надається Facebook (41 %), 

на другому місці LinkedIn (17 %), далі Google+ (13 %) та Twitter (12 %) [2]. Facebook 

та інші соціальні мережі були проранговані як другі за ефективністю маркетингові 

інструменти для малого та середнього бізнесу згідно з дослідженнями. Facebook 

вказує, що погад 45 мільйонів малих та середніх підприємств користувалися 

фейсбуком в третьому кварталі 2015 року [3]. Згідно з дослідженнями видання Pew 

Research у серпні 2015 року 72 % дорослих (старші за 18 років) користуються 

соціальною мережою Facebook. Також видання вказує, що Facebook має 

найактивніших користувачів: 70 % усіх користувачів користується ним щодня, 43 % з 

них роблять це декілька разів на день [4]. 

ОПС  – оптимізація пошукових систем (search engine optimization, SEO), 

інструмент, який поєднує у собі технічну оптимізацію сайту, інформаційне 

наповнення інтернет-ресурсу (контент), а також купівлю зовнішніх посилань та інші 

складові з метою підвищення рівня видачі конкретних сторінок інтернет-ресурсах на 

вищих позиціях за ключовими словами у пошукових машинах (Google, Bing тощо). 

Основою ОПС є створення контенту. Згідно з статистикою у сегменті малого бізнесу 

лише 10 % усіх компаній оновлюють інформацію на власному веб-сайті раз на 

тиждень, 33 % раз на місяць, 21 % раз на рік і рідше [5]. Тобто аспект наповнення 

інтернет-ресурсу унікальним контентом інтернет-маркетологи дещо упускають. 

Висока популярність інтернет-комунікацій відкрила ще один безкоштовний 

спосіб пошуку клієнтів – це вебінари. Провести семінар в реальності – це вельми 

дороге і кропітке заняття. Заощадлива альтернатива – це вебінари. Головні завдання у 

цій справі – правильна організація заходу та пошук слухачів, які можуть стати 

потенційними клієнтами. 

Мобільні платежі. Велика частина продажів через Інтернет здійснюється за 

допомогою е-банкінгу і мобільних пристроїв. Цілком ймовірно, що сьогоднішній 

споживач вже не хоче обирати між оплатою готівкою, кредитною карткою, йому 

потрібні більш широкі можливості.  
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Доставка в день покупки. Сучасний покупець не хоче цілий день чекати кур'єра, 

а доставка «на наступний день» звучить, як «привіт» з минулого століття. Якщо не 

хочеться втрачати клієнтів, доведеться реагувати і на цей тренд. Покупці іноді навіть 

готові переплатити, аби тільки отримати замовлення день у день. 

QR-код. Створений для розміщення на зовнішній рекламі та таких промо-

матеріалах, як буклети чи брошури. Якщо клієнт зацікавився рекламним матеріалом, 

він може за допомогою смартфона відсканувати QR код, і перейти на сайт компанії.  

E-mail-розсилки. Ще один особистий канал залучення, тому варто 

використовувати його на повну. е-mail-розсилки мають один з найвищих рівнів 

рентабельності. Саме тому вони мають стати одним з ключових елементів взаємодії з 

клієнтом. При цьому увагу в розсилках приділяють зацікавленості клієнта, впливу на 

емоції (радості, страху) з метою відкриття листа та отримання інформації. 

Ефект візуалізації. Світ прискорюється, інформації стає все більше, Всі 

намагаються охопити якомога більше, часу все менше і якість «захоплення» падає. 

Ілюстрації дуже добре допомагають донести все, що потрібно, і захопити увагу 

споживача на потрібний нам час – поки все не роздивиться, якщо «картинка» 

складена грамотно, красиво, і креативно.  

Вирішуючи проблему, як знайти клієнтів, фірма повинна проаналізувати і 

вибрати оптимальні способи, які підійдуть саме до її сфери діяльності. Ніколи не 

варто зупинятися на чомусь одному, об‘єднуючи різні методи і використовуючи 

креативний підхід, завжди можна домогтися успіху в продажах і просуванні товарів і 

послуг на ринку. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Мороз О.В., Куліш М.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Застосування логістики на пасажирському транспорті дозволяє оптимізувати 

перевізний процес, що розглядається як логістична система операторів іоб‘єктів 

інфраструктури, за допомогою логістичних зв‘язків, що беруть участь в процесі 

надання транспортних послуг [1, c. 19-20]. 

Створення раціональної транспортної системи як pегіонa, так і міста передбачає 

використання логістичного підходу ще на етапі проектування і проведення 

https://techcrunch.com/2015/11/04/facebook-earnings-q3-2015/
http://www.pewinternet.org/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
https://www.emarketer.com/Article/SMBs-More-Mobile/1013010
https://www.emarketer.com/Article/SMBs-More-Mobile/1013010
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містобудівних робіт. Це дозволяє істотно скоротити потребу населення в 

перевезеннях як шляхом наближення місць проживання до місць праці, так і навпаки. 

Структура проектованої пасажирської транспортної мережі повинна будуватися за 

принципом скорочення повних витрат часу пасажира, включаючи час підходу до 

зупинкового пункту, час очікування транспортного засобу, час поїздки, час пересадки 

і т.д [2, c. 24]. 

Логістичний підхід до створення технічної інфраструктури пасажирського 

транспорту полягає в забезпеченні найкоротших зв‘язків між основними 

пасажироутворюючими пунктами, в обладнанні цих пунктів необхідними спорудами, 

обліку обсягів пасажиропотоків і вимог комфортного проїзду при розрахунку і виборі 

оптимального рухомого складу і типів транспортних засобів. 

Систему міських пасажирських перевезень можна розглядати з двох сторін. З 

одного боку вона виступає як сфера ринкових відносин, область взаємодії пасажирів 

як споживачів транспортних послуг та суб‘єктів підприємницької діяльності різних 

форм власності, що забезпечують перевезення мешканців міста. 

З іншого боку міський пасажирський транспорт є елементом соціальної 

інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність міста і яка передбачає загальну 

доступність транспорту та можливість для жителів міста задовольнити з його 

допомогою свої транспортні потреби. 

Використання логістичного підходу на пасажирському транспорті, за яким 

міський транспортний комплекс розглядається як структурована система, і процес 

перевезення – як логістичний ланцюг операторів і об‘єктів інфраструктури, що 

взаємодіють за допомогою логістичних зв‘язків, дозволяє оптимізувати процес 

виробництва транспортних послуг, забезпечити задоволення потреб різних категорій 

населення на основі раціонального використання наявних економічних ресурсів [3, 

c.129]. 

Відсутність логістичного підходу до управління громадським транспортом 

створює проблеми його ефективного використання, зокрема: 

планування перевезень пасажирів в першу чергу засновано на звітних даних і 

обліку тимчасового чинника без належного економічного обґрунтування; 

залишаються маловивченими фактори, що визначають обсяг і структуру 

пасажирських перевезень; 

значні упущення допускаються при плануванні роботирухомого складу і 

обслуговуючого персоналу, зайнятого пасажирськими перевезеннями, 

експлуатаційних витрат і собівартості перевезень; 

тарифна система громадського транспорту містить соціальне навантаження, 

деформуючу реальне ціноутворення; 

не в повній мірі використовуються можливості громадського транспорту в 

підвищенні експлуатаційної швидкості, зростанніпродуктивності праці, зниженні 

собівартості, підвищення рентабельності пасажирських перевезень і культури 

обслуговування пасажирів [1, c. 23]. 

Логістичний підхід до управління пасажирськими потокамивимагає об‘єднання 

окремих ділянок перевізного процесу в єдину систему, здатну забезпечити якісні 

транспортні послуги населенню при мінімальних витратах. 

Застосування логістики до управління пасажирськими перевезеннями дозволяє 

використовувати в їх дослідженні системний підхід. Такий висновок грунтується на 

складному характері взаємодії елементів (ланок) і їх функцій, на вплив значної 
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кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища. У той же час цілісність 

логічної системи зумовлена спільною заданою цільовою функцією, невластивої 

жодному з її елементів окремо. Ієрархічність даної системи виражається в 

підпорядкованості ланок елементів більш високого рівня лінійного і функціонального 

логістичного управління. І ще одна особливість пасажирської логістики – її 

адаптованість, що виявляється в здатності функціонувати в умовах яскраво вираженої 

невизначеності [1, c. 24]. 

Отже, логістичний підхід використовується для вдосконалення організації та 

управління пасажирськими перевезеннями, що забезпечує якісний рівень 

обслуговування пасажирів, безпечну та безперервну доставку, за допомогою 

технічних засобів і методів організації. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ JIT ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Латишев К. О., Андрущенко К. А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Кризові явища, які відбуваються в економіці України, значно погіршили 

фінансово-економічний стан багатьох підприємств, зокрема підприємств будівельної 

галузі. 

Одним з пріоритетних напрямків удосконалення управління бізнес-процесами є 

використання сучасних логістичних підходів, що дає можливість управляти потоками 

усіх видів ресурсів, необхідних при будівництві, максимально задовільняти попит на 

продукцію та доводити її до споживачів в обумовлений термін з мінімальними 

витратами. 

Таким дієвим інструментом управління будівельними компаніями є система JIT 

«точно в строк» (своєчасно), або ж, іншими словами, система своєчасного 

виробництва. 

Ця система показує, що вона є «втягненням у попит», тобто системою придбання 

і виготовлення продукції в дуже невеликій кількості «точно до моменту» споживання. 

Одне із завдань впровадження системи – різке зниження запасів, які зберігаються на 

виробництві. Покладений в її основу принцип полягає у необхідності виготовляти 

продукцію лише тоді, коли на неї є покупець. 

Для реалізації системи потрібно досягти наступних цілей: виключити збій 

порушення процесу виробництва; зробити систему гнучкою; скоротити час 

підготовки до процесу; звести до мінімуму матеріальні запаси. 

Розглянемо механізм впровадження елементів системи JIT на будівельному 

підприємстві ТОВ «Ферострой». У табл. 1 наведено основні компоненти системи 

відповідно до бізнес-процесів. 
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Таблиця 1 – Аналіз доцільності впровадження окремих елементів системи JIT 
Відповідність бізнес-процесів 

елементам системи 

Стан справ на підприємстві, доцільність 

впровадження елементу 

Виробничі потужності повинні 

забезпечувати коливання обсягу 

виробництва 

Підприємство має значні резерви з нарощування 

виробничих потужностей, трудові сили (за рахунок 

тимчасових робітників) тощо. 

Заявкам замовників повинні 

відповідати не запаси сировини, 

а виробничі потужності 

Для оцінки можливості впровадження даного 

елементу системи необхідні додаткові дослідження 

надійності постачальників. 

Вирівнювання виробництва 

Наразі будівельне виробництво – це безперервний 

потоковий процес, проте існує декілька «вузьких» 

місць, найбільшим з яких є ділянки неруйнівного 

контролю залізобетонної продукції. Необхідно 

запровадити нову лінію неруйнівного контролю, 

метою якої є розширення вузького місця. 

Виробництво малими партіями 

Зміна номенклатури виробничого процесу потребує 

переналагодження всієї виробничої лінії. Це є 

трудомістким процесом, який може тривати 

значний період часу. Таким чином, перехід на 

виробництво малими партіями не є доцільним. В 

той же час, доцільно додатково обстежити процес 

виробництва з метою оптимізувати (зменшити) час 

та людські ресурси на переналагодження. 

Зменшення відсотку браку на 

виробницві 

Аналіз причин виникнення браку на виробництві 

показує значний вплив неякісної сировини на 

результати виробничого процесу. Доцільною є 

робота з постачальниками в напрямку підвищення 

якості сировини. 

Закупки сировини за системою 

JIT 

Необхідним є додатковий пошук можливостей 

роботи з постачальниками за даною системою. 

Навчання персоналу за системою 

JIT 

На підприємстві є розвинута система навчання 

персоналу. Впровадження нової моделі навчання є 

можливим та маловитратним. 

Відповідність організаційної 

структури підприємства вимогам 

системи JIT 

Потребує додаткового обстеження та, ймовірно, 

змін. 

Відповідність операційної 

діяльності виробництва 

методології JIT 

Потребує додаткового обстеження та дій, 

спрямованих на ліквідацію недоліків. 

 

Таким чином, при застосуванні в будівельному процесі системи JIT випливає 

наступне: повноцінне впровадження системи своєчасного виробництва є досить 

проблематичним через специфіку будівельного виробництва; елементи системи 

можуть бути впроваджені там, де їх застосування приведе до максимального 

економічного ефекту; необхідне додаткове обстеження організаційної структури 

підприємства та постачальників для визначення можливості, виду та й обсягів змін на 

підприємстві. 

Отже, аналіз форм руху матеріальних ресурсів у будівельній організації і 

можливого формування логістичних ланцюгів дозволяє зробити висновок, що вибір 
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раціональної форми руху матеріалів дозволить оптимізувати процес матеріально-

технічного постачання будівництва, забезпечити найкращі умови зберігання 

матеріалів, їх необхідної комплектації і доведення до будівельної готовності за 

технологією будівельного виробництва, забезпечуючи при цьому оптимальне 

збереження і якість матеріалів і оптимізуючи витрати на їх придбання і 

транспортування. 

Застосування концепції JIT на будівельних підприємствах може значно 

підвищити ефективність їх роботи та відкрити принципово нові можливості для 

взаємовигідного співробітництва, суттєво посилити їх конкурентоспроможність в 

умовах глобального економічного середовища. 

Подальшої розробки потребують питання оцінки економічної ефективності 

застосування JIT на будівельних підприємствах та створення механізму взаємодії 

будівельного підприємства і постачальників. 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦІНОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

Латишев К. О., Мацкевич В. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Важливим елементом оцінки ефективності цінової політики є вибір та 

обґрунтування відповідної системи показників, оскільки будь-яка економічна система 

не може характеризуватись лише одним ефектом, навіть за умови, що цей ефект є 

найбільш важливим у формуванні цього явища. Незважаючи на численні дослідження 

науковців щодо визначення ефективності цінової політики підприємств, узагальнена 

система показників її оцінки відсутня. 

Оцінку ефективності цінової політики підприємства пропонується проводити за 

схемою, наведеною на рис. 1.  

Відповідно до наведеної схеми оцінку ефективності цінової політики 

підприємства пропонується проводити за такими етапами: 

1. Обґрунтування мети оцінки ефективності цінової політики підприємства. 

2. Визначення основних ціноутворюючих факторів на м‘ясну продукцію у 

сучасних умовах. 

3. Визначення основних складових ефективності цінової політики підприємства. 

4. Вибір показників, що характеризують кожну складову для оцінки 

ефективності цінової політики підприємства. 

5. Вибір еталонних показників для порівняння з фактичними показниками 

підприємства. За еталонні значення показників можна прийняти: 

1) найкращі значення показників для підприємства при виборці за 15 років;  

2) найкращі значення показників при виборці 15-річного періоду за даними 

досліджуємого підприємства; 

3) найкращі значення середньогалузевого рівня, які визначені фахівцями 

Національної асоціації виробників м‘яса та м‘ясопродуктів України «Укрм‘ясо», до 

якої входять 70 великих та середніх підприємств. 

6. Оцінка комплексного показника складової ефективності цінової політики 

підприємства на основі одиничних показників. 
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Рисунок 1 – Алгоритм проведення оцінки ефективності цінової політики 

підприємства 

7. Оцінка інтегрального показника ефективності цінової політики підприємства 

за роками. Визначення експертним шляхом вагомості кожної складової при 

розрахунку інтегрального показника для оцінки ефективності цінової політики 

підприємства. 

8. Методика дозволяє обґрунтовано оцінити ефективність цінової політики 

підприємства та зробити відповідні висновки для подальшого планування заходів 

щодо зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції та удосконалення 

ціноутворення на м‘ясну продукцію підприємства. 

Таким чином, для отримання повної інформації про ефективність цінової 

політики підприємства за поточний період пропонується проводити її комплексну 

оцінку за складовими (інформаційна, аналітична, мотиваційна і результуюча) із 

визначенням інтегрального показника з урахуванням їх вагомості. Ця методика дає 

змогу зробити обґрунтовані висновки щодо пошуку потенційних можливостей з 

Обґрунтування мети оцінки ефективності цінової політики підприємства 

Визначення основних ціноутворюючих факторів на м‘ясну продукцію в сучасних 

умовах 

Визначення основних складових ефективності цінової політики підприємства 

Вибір одиничних показників, що характеризують кожну складову ефективності 

цінової політики підприємств 

Вибір еталонних показників для порівняння з фактичними показниками 

підприємства 

Оцінка комплексного показника складової ефективності цінової політики на основі 

групових показників 

Визначення вагомості кожної складової при розрахунку інтегрального показника для 

оцінки ефективності цінової політики підприємства 

Розроблення цінової стратегії підприємства з урахуванням удосконалення методики 

визначення цін на м‘ясну продукцію 

Оцінка інтегрального показника ефективності цінової політики підприємства 
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метою подальшого планування організаційно-технічних заходів для зниження витрат 

на виробництво і реалізацію продукції та удосконалення ціноутворення на м‘ясну 

продукцію конкретного підприємства. 

 

МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Лісовик Ю. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Науковий керівник: ст. викл. Герасимчук В. В. 

 

В сучасну епоху інтернету неможливо уявити людину без мобільного пристрою і 

соціальної мережі, адже кожен завжди шукає легкий спосіб з‘єднатись та зв‘язатися 

між собою, і тепер це стало можливим.Соціальна мережа – це веб-сайт, який об‘єднує 

людей для спілкування або обміну ідеями та інтересами. Цей тип співпраці та обміну 

відомий як соціальні медіа. 

На рис.1 можна прослідкувати які переваги соціальних медіа є головними на 

даний період часу. 

 

Рисунок 1 – Переваги соціальних медіа 

 

Згідно рис. 1 існуєосновні чотири переваги соціальних медіа: робота з цільовою 

аудиторією, впізнаваність бренду, зниження витрат для бізнесу та, звісно, поліпшення іміджу 

компанії. 

Маркетинг в соціальних мережах або SocialMedia Marketing (SMM) дуже 

розповсюджений серед сучасних маркетологів та має значення як комунікація з майбутнім 

споживачем через соціальні мережі. Маркетинг соціальних медіа включає такі заходи, як 

публікування тексту та зображень, відео, та іншого контенту, що сприяє залученню 

аудиторії,а також платну рекламу в соціальних мережах, за допомогою якої можна на основі 

демографії, інтересів та поведінки аудиторії дізнатися, що для них є цікавим на даний період.  

Кожен SMM починається з розробки плану та стратегії для майбутньої роботи. 

Необхідно визначити цілі та, загалом, чим можуть допомогти соціальні медіа для вашого 

бізнес-плану. Обрати соціальну платформу, де буде розміщена інформація про ваш бізнес і 

контент, який буде цікавий вашим споживачам. Коли ви вже будете мати певну аудиторію, є 

можливість провести аналіз, тобто дізнатися, як працює ваш маркетинг у соціальних 

медіа [1]. 

Згідно даним опитування компанії R&B Group найпопулярнішою соціальною мережею 

в Україні є Facebook. На рис.2 представлено соціальні мережі, які користуються 

популярністю серед українців. 

Переваги 

соціальнихмедіа 
Робота з цільовою 

аудиторією 

Впізнавальність 

бренду 

Зниження витрат 

для бізнесу 

Поліпшення 

іміджу компанії 
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Рисунок 2 – Соціальні мережі, якими користуються українці (травень 2018 – березень 

2019 рр.) [2] 

 

Згідно рис.2 з травня 2018 по березень 2019 рр. в Україні серед користувачів 

найпопулярнішими соцмережами є Facebook (50 %), YouTube (30 %) та Instagram (27 %). На 

цих платформах знаходиться більша кількість користувачів та саме там вигідніше розмістити 

свій бізнес. Головною причиною такої їх популярності є доступність, простота в 

використанні та сучасність. 

Висновки. У наші часи соціальні медіа перетворилися на чудовий інструмент 

маркетингу. Як і інші форми маркетингу, соціальні медіа швидко змінюються. Тому для 

маркетологів необхідно йти в ногу з останніми тенденціями. Важливо бути максимально 

прозорим і завоювати довіру споживачів. З підвищенням кількості і якості соціальних мереж 

у маркетологів з‘являється все більше місця для реалізації своїх можливостей. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА 

ЗОВНІШНІ РИНКИ  

Коваленко О. В., Мажаренко К. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У рамках зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки 

підприємству необхідно виконувати функції міжнародного маркетингу. Міжнародний 

маркетинг можна визначити як систему планування, реалізації, контролю й аналізу 

заходів, спрямованих на багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до 

його умов підприємства, яке здійснює свою діяльність більш як в одній країні.  

При виході на зовнішній ринок виникає принципово нова ситуація, більш 

різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що 

впливають на прийняття рішень. Це призводить до того, що: 

https://buffer.com/social-media-marketing
http://rb.com.ua/blog/praktika-polzovanija-socsetjami-v-ukraine/?fbclid=IwAR3LAJVpOwYPgDWdQ7uqvkWXrUnX-8S_%20rkXry9
http://rb.com.ua/blog/praktika-polzovanija-socsetjami-v-ukraine/?fbclid=IwAR3LAJVpOwYPgDWdQ7uqvkWXrUnX-8S_%20rkXry9
http://rb.com.ua/blog/praktika-polzovanija-socsetjami-v-ukraine/?fbclid=IwAR3LAJVpOwYPgDWdQ7uqvkWXrUnX-8S_%20rkXry9
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- підвищується ступінь невизначеності та зростає ступінь ризику в діяльності 

підприємства; 

- збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 

- підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер діяльності.  

Ринкова ситуація постійно змінюється, тому фірма завжди повинна мати 

стратегічну маркетингову програму на наступні 3-5 років. Планування маркетингової 

діяльності має свої стадії: 

1) аналіз середовища діяльності підприємства і прогнозування тенденцій його 

розвитку; 

2)  визначення системи завдань маркетингу на основі загальних задач 

підприємства; 

3)  визначення пріоритетних напрямків діяльності; 

4)  сегментація іноземних ринків, вибір цільових сегментів; 

5)  розробка стратегії виходу підприємства на іноземні ринки і поведінки на них; 

6)  розробка заходів маркетингового комплексу, тобто товарної, збутової, цінової 

політики. 

Важливе місце в системі міжнародного маркетингу займає дослідження 

іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес пошуку, збору, обробки 

й аналізу даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів і послуг. 

Залежно від техніки проведення досліджень маркетингові дослідження у 

зовнішньоекономічній сфері можна розділити на види: 

1. Кабінетні дослідження. Вони, як правило, проводяться на основі вторинної 

інформації, яка може бути одержана в результаті вивчення урядових звітів, досьє 

зовнішньоторгових організацій, комп'ютерних банків даних, тощо.  

2. Польові дослідження. Являють собою дослідження ринку на місці, що 

дозволяє отримати первинну інформацію, оцінити реальний попит і фактори, що його 

формують, враховувати результати досліджень для розробки керівництвом 

підприємства тактики поведінки на ринку. 

Крім розглянутих, використовуються і такі методи дослідження іноземних 

ринків, як метод пробного продажу, підтримки особистих ділових контактів з 

представниками іноземних фірм. Щоб маркетингові дослідження були ефективними, 

вони повинні проводитися систематично і охоплювати якомога більше джерел 

інформації. 

Розглянемо проблеми маркетингової діяльності на прикладі ПрАТ 

«Кредмаш», яке на сьогодні є підприємством, що в основному працює на експорт. 

Так, у 2018 році 63% всієї виготовленої продукції було реалізовано за межі України. 

Але у попередні роки відсоток експорту сягав до 88%. У зв‘язку з політичними 

факторами заводом був втрачений основний ринок збуту, а натомість налагодити 

вихід на нові зовнішні ринки підприємству досить складно. Це підтверджує високу 

долю ризику залежності від одного вагомого споживача. 

Завдання міжнародного маркетингу зумовлені загальними завданнями діяльності 

підприємства, в тому числі у зовнішній сфері. Для ПрАТ «Кредмаш» можна виділити 

такі групи завдань: 

1. Забезпечення конкурентоспроможності продукції та положення підприємства 

на ринку: досягнення певної долі на ринку, показників обсягів реалізації, освоєння 

нових ринків. 
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2. Виробничого характеру: ефективне використання ресурсів, продуктивність 

праці, впровадження інновацій відповідно до нових вимог. 

3.  Рентабельність: цільові показники прибутковості підприємства. 

4.  Фінансові: кредитна здатність, ліквідність, структура капіталу. 

5. Забезпечення і підтримка іміджу підприємства. 

Основою планування виходу підприємства на зовнішні ринки являється вибір 

оптимального способу проникнення на ці ринки. В сучасних умовах сформувались 

три основних способи виходу підприємства на зовнішні ринки: 

1. Створення власної ланки збуту на цільових іноземних ринках.  

2. Використання ланки збуту за кордоном. Цей спосіб дає можливість 

використання незалежних торгових  посередників.  

3.  Спосіб виходу на іноземні ринки шляхом створення власного виробництва 

товарів за кордоном (спільних підприємств, філіалів).  

Тому спеціалістам Управління зовнішньоекономічних зв‘язків і реалізації ПрАТ 

«Кредмаш» необхідно направити зусилля на проведення додаткових маркетингових 

досліджень і формування більш ефективної стратегії підприємства для вирішення 

питань розширення збуту продукції. Отримання декларацiй вiдповiдностi вимогам 

технiчних регламентiв Евразiйського економiчного союзу надасть можливiсть 

реалiзацiї продукцiї в країни дальнього зарубiжжя, Азiї та Близького Сходу. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ І БАНКІВСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

Латишев К. О., Бикова К. Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасні закономірності та вектори розвитку ринку банківських послуг в Україні, 

передусім посилення конкуренції, негативний вплив фінансової кризи, зміна 

характеру та тенденцій попиту на ринку банківських послуг, впровадження нових 

інформаційних технологій та одночасне посилення конкуренції й кооперації з 

небанківськими фінансовими установами, обумовлюють необхідність пошуку нових 

стратегій і форматів розвитку вітчизняних банківських структур у конкурентному 

середовищі.  

На наш погляд, недостатньо дослідженими залишаються питання трансформації 

загальних підходів до управління якістю банківського обслуговування та 

взаємовідносин банків із клієнтами в умовах усе більшого поширення інноваційних 

банківських технологій. 

Отже, у процесі глобалізації та зростання обсягів національної економіки все 

більш жорсткою стає конкуренція, причому мова йде не лише про цінову 

конкуренцію, а насамперед про конкуренцію якості банківських послуг. Сучасні 

провідні банки організовують роботу установи сервісного типу, для яких критерій 

якості продажу банківських продуктів і надання послуг клієнтам стає пріоритетним. 

Саме тому значущою складовою успіху діяльності банківських установ є ефективне 

управління якістю банківських продуктів і послуг. У табл. 1 приведені результати 

досліджень очікуваного та фактичного рівня якості банківських послуг на 

регіональному ринку Полтавської області на прикладі групи провідних банків 

регіону.  
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Таблиця 1 – Оцінки якості банківських послуг на регіональному ринку 

Полтавської області на основі моделі SERVQUAL  

№ 

з/п 
Критерії якості 

Рейтинг 

сприйняття 

(Рі) 

Рейтинг 

очікування 

(Еі) 

Коефіцієнт 

якості (Qі) 

М1 У банках повинні бути сучасні техніка та устаткування 7 6,5 7,7 % 

М2 
Інтер‘єри приміщень у банках повинні бути у відмінному 

стані 
6,5 6 8,3 % 

М3 
Персонал банку повинний бути приємної зовнішності та 

охайний 
7,5 7 7,1 % 

М4 
Зовнішній вигляд інформаційних матеріалів (буклетів, 

проспектів) у банку повинний бути привабливий 
5,5 5,5 0,0 % 

Q матеріальність (М1 – М4) 6,63 6,25 6,0 % 

Н1 
У банку повинні виконуватися обіцянки надати послугу 
до призначеного часу 

6,5 7,5 -13,3 % 

Н2 
Якщо в клієнтів виникають ускладнення, то банк 

повинний щиро намагатися їх вирішити 
7 9 -22,2 % 

Н3 У банку повинна бути надійна репутація 7 8,5 -17,6 % 

Н4 
Послуги банку повинні надаватися клієнтам акуратно та 

у розумний термін 
8 9,5 -15,8 % 

Н5 
Банк повинний уникати помилок і неточностей у своїх 

операціях 
7,5 7 7,1 % 

Q надійність (Н1 – Н5) 7,20 8,30 -13,3 % 

О1 Персонал банку повинний бути дисциплінованим 7 7,5 -6,7 % 

О2 
Персонал банку повинний надавати послуги швидко та 

оперативно 
6,5 8 -18,8 % 

О3 
Персонал банку повинний завжди допомагати клієнтам у 

вирішенні їх проблем 
7 8,5 -17,6 % 

О4 
Персонал банку повинний швидко реагувати на прохання 

клієнтів 
7 8 -12,5 % 

Q чуйність (О1 – О4) 6,88 8,00 -14,1 % 

У1 
Між клієнтами і персоналом банка повинна існувати 

атмосфера довіри та взаєморозуміння 
5,5 6,5 -15,4 % 

У2 
У відносинах із банком клієнти повинні почувати себе 

безпечно 
6 7 -14,3 % 

У3 
Персонал банку повинний бути ввічливим у відносинах із 

клієнтами 
5,5 6 -8,3 % 

У4 
Керівництво банку повинне надавати всіляку підтримку 

персоналу для ефективного обслуговування клієнтів 
6 7,5 -20,0 % 

Q упевненість (У1 – У4) 5,75 6,75 -14,8 % 

С1 
До клієнтів у банку повинний виявлятися індивідуальний 

підхід 
5,5 6,5 -15,4 % 

С2 
Персонал банку повинний виявляти особисту участь у 

вирішенні проблем клієнтів 
5 6 -16,7 % 

С3 Персонал банку повинний знати потреби своїх клієнтів 4,5 5,5 -18,2 % 

С4 
Персонал банку повинний орієнтуватися на проблеми 

банку 
4 5 -20,0 % 

С5 
Години роботи банку повинні бути зручні для всіх 

клієнтів 
6 7 -14,3 % 

Q розуміння (С1 – С5) 5,0 6,0 -16,7 % 

Глобальний коефіцієнт якості банківських послуг 6,29 7,06 -10,9 

 

Проведене дослідження показало, що сучасні умови ринку вимагають від банків 

переорієнтуватися на розвиток інноваційних і нетрадиційних банківських послуг, а 

також на покращення якості банківського обслуговування за рахунок впровадження 

сучасних інформаційних технологій. Виявлено, що найбільші проблеми у якості 

банківського обслуговування спостерігаються за такими складовими як «Розуміння», 
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«Упевненість» і «Чуйність». Загалом же у якості банківських послуг у Полтавському 

регіоні сильною складовою є лише їх матеріальність – за цим показником очікування 

клієнтів є цілком виправданими, більш того – у багатьох випадках фактична 

«матеріальність» послуг перевищує очікування споживачів. Тобто, клієнти не 

впевнені у якості банківського сервісу, який їм можуть запропонувати банки, а також 

вважають, що банки вкрай погано розуміють проблеми своїх індивідуальних клієнтів. 

У той же час помітимо, що у світовій банківській практиці давно відбулися 

кардинальні зміни у самій ідеології побудови взаємовідносин банків із 

індивідуальними клієнтами. Уся концептуальна західна модель інноваційного банку 

майбутнього нині спрямована на випереджальну ідентифікацію бажання клієнтів та 

своєчасну пропозицію змодельованих під нього і необхідних саме йому банківських 

послуг. Саме за рахунок цих чинників банк сприятиме підвищенню лояльності з боку 

клієнта та одержує можливість керувати його купівельною поведінкою, пов‘язаною з 

вибором банку для обслуговування. 

 

АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  МАРКЕТИНГОВОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Шаблій К. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах посиленої конкуренції забезпечити сталий розвиток можуть ті 

підприємства, які активізують маркетингову складову управління, впровадять 

ефективні маркетингові засоби та визначать чіткий алгоритм дій персоналу у 

маркетинговій підсистемі управління. Тому, беззаперечним фактом є значення 

формування ефективної системи  управління  маркетинговою  діяльністю  

підприємства. Відповідні управлінські рішення повинні прийматися  із  урахуванням  

стратегічного  підходу  та  впровадженням  організаційних  змін  для  забезпечення 

сформованих засад функціонування підсистеми  маркетингового  управління.  

Вагомим  є  формування  такої  системи  управління маркетинговою діяльністю  

промислового підприємства, що  базуватиметься на принципах адаптивності.  Це  

пов'язано  із  постійними змінами  умов  в  яких  функціонують  вітчизняні   

промислові   підприємства   та   впливом   активізації інтеграційних процесів в 

економіці 

Маркетингове   управління   є   процесом   формування  і  спрямування  

системної  маркетингової  взаємодії   функціональних   підрозділів   підприємства   

щодо залучення, збереження і розвитку споживачів, побудований на принципах 

холізму (децентралізація управління,  відкрите  прийняття  рішень,  реалізація  

свободи кожного  учасника  процесу, розвинений  інформаційний зв‘язок у системі. 

Модель маркетингового управління неможливо встановити на підприємстві один раз і 

назавжди. Вона потребує постійного розвитку за рахунок вивчення і вдосконалення 

процесів всередині системи. Споживачі - найважливіша ланка системи, тому 

необхідно тримати фокус на їх потребах, яким властива динаміка [1]. 

На сьогоднішній день ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є одним з 

найкращих підприємств по Україні в цілому. Про це свідчать його фінансові 

показники та імідж підприємства, як національного виробника якісної і 

конкурентоздатної на національному, а також і за кордоном продукції.. Об‘єм 

продукції, яку випускає завод, постійно збільшується. В свою чергу, популярність і 
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стабільно зростаючий попит на продукцію ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 

зумовлені неперевершеною якістю продукції, асортиментом. 

Сьогодні ПАТ «КВБЗ» експортує свою продукцію більше ніж в  15 країн світу 

(Росія, Білорусь, Молдова, Нідерланди, Канада, Італія, США,  Німеччина, Нігерія, 

Грузія, Азербайджан та інші країни). Рівень дистрибуції власної продукції становить 

75%.  Одним із факторів успішної маркетингової діяльності є визначення основної 

частини прибутку, що формується  як різниця між виручкою від реалізації продукції 

та витратами на її виробництво. Якщо власні  витрати на виробництво більші ніж 

грошові надходження підприємство отримує збитків не може проводити ефективну 

маркетингову  політику. Для визначення комплексного системного виміру впливу 

факторів на величезну результативного показника, а саме прибутку  підприємства, 

використовуємо методику факторного аналізу прибутку: 

П=В-С-АВ-І0В+ФД-ФВ-ПНП                                                                                   (1) 

де В - виручка від реалізації продукції; С- собівартість реалізованої продукції; АВ - 

адміністративні витрати; ВЗ -витрати на збут; ІОВ - інші адміністративні витрати;  

ФД - фінансові доходи; ФВ - фінансові витрати; ПНП - податок на прибуток.  

За допомогою даних Звіту про фінансові результати, виявити вплив всіх 

перелічених факторів на фінансовий результат підприємства неможливо, тому що нам 

невідомі такі показники, як питома вага реалізованої та виробленої продукції, обсяг 

випуску та реалізації, а також ціна та собівартість одиниці. У той же час, знаючи 

середній індекс цін, можна визначити вплив змін цін, обсягу реалізованої та 

випущеної продукції на розмір чистого прибутку. Чистий прибуток  заводу за 2017-

1018рр. [2] становить: 

1 500 969 = 9361316- 8032449-325541-284310+819229-37276                              (2)  

У цьому відношенні, перш за все, слід відзначити тривалу економічну стагнацію, 

макрофінансову нестабільність, появу торгових обмежень зі сторони Російської 

федерації та одночасне зростання відкритості ринків з країнами ЄС. Важливе 

значення мали також і суперечливі кроки держави в напрямі реформування окремих 

ринків, вимушену політику мілітаризації в умовах дефіциту фінансових ресурсів, а 

також падіння купівельної спроможності населення. Подібні тенденції посилили 

невизначеність зовнішнього середовища, дезорієнтували господарюючих суб‘єктів у 

виборі пріоритетів розвитку, обумовивши необхідність перегляду їх стратегічних 

орієнтацій. 

Переосмислення стратегічних орієнтацій підприємств, обґрунтування нових 

механізмів розвитку, виявилося надзвичайно непростою задачею в умовах посилення 

ресурсних обмежень і появи нових викликів. Виникла об‘єктивна необхідність 

пошуку інструментів активізації власних можливостей підприємств, спроможних 

забезпечити ефективну трансформацію їх ресурсного потенціалу, оптимізувати цілу 

систему загроз. Важливим напрямом виявлення таких можливостей є реалізація 

маркетингово-орієнтованого підходу до управління підприємствами, що й зумовлює 

актуальність теми дослідження.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 
 

ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Дружиніна В.В., Русова  Д.Р. 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

 

Ресторанне господарство являється одним із найбільш рентабельних галузей 

світової економіки XXI ст. і стає провідним напрямом економічного і соціального 

розвитку. Сьогодні саме сфера послуг формує економіку багатьох держав, регіонів, 

стає важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності. 

Основне призначення ресторанного господарства – забезпечення населення 

кулінарною продукцією, організація високого рівня обслуговування відповідно до 

його потреб та організація дозвілля. 

Конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства – це 

узагальнюючий якісний показник життєстійкості підприємства, який характеризує 

ефективність використання ресурсного потенціалу, здатність в існуючих умовах 

виробляти продукцію та послуги, які за ціновими і неціновими характеристиками 

більш привабливі для споживачів порівняно з конкурентами; можливість адаптування 

до динамічного навколишнього середовища і вчасно реагувати на зміни ринку [1]. 

На конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства впливає багато 

чинників, які необхідно враховувати при визначенні імперативів діяльності. Усі 

фактори конкурентоспроможності можна умовно розділити на зовнішні й внутрішні. 

До зовнішніх факторів можна віднести: 1. Загальна соціально-економічна політика 

країни. 2. Ціни на продукцію, яка виробляється закладами, або послуги, які 

надаються. На конкурентному ринку переваги отримує той заклад, який має 

можливість запропонувати більш низьку ціну в порівнянні з конкурентами. Але при 

цьому така ціна повинна відшкодовувати всі витрати заклади і забезпечувати 

отримання прибутку. Конкуренція зростає серед закладів ресторанного господарства 

відкритої мережі, тобто таких, що обслуговують усі верстви населення. 3. Урахування 

вимог споживачів до якості продукції, яка виробляється або послуги, які надаються. 

4. Місце розташування закладів ресторанного господарства та зручність для 

споживачів при їх відвідуванні. Особливості розвитку транспортної системи міста з 

урахуванням також основних напрямків і інтенсивності пасажирських та пішохідних 

потоків; наявність і облаштованість місця для паркування (платного чи безплатного) 

індивідуальних автомобілів тощо. 5. Впровадження новітніх технологій та 

інноваційних систем у виробництві продукції ресторанного господарства та наданні 

послуг. Заклади ресторанного господарства створюють стандарти обслуговування у 

відповідності до власної концепції і впроваджують клієнт-орієнтований сервіс. 

Поступова заміна традиційного асортименту харчових продуктів на функціональні, 

які сприяють підтриманню нормального функціонування всіх органів і систем 

організму людини, забезпеченню здоров‘я і довголіття, є одним з основних напрямків 

підвищення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства [2]. 

Не менш поширеним зараз є використання нових видів сировини і продуктів при 

приготуванні страв, використання нових видів теплової обробки і устаткування; 
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використання біологічно активних добавок на основі рослинної і іншої сировини для 

виготовлення страв функціонального призначення.  

У зв‘язку з чим поступова заміна традиційного асортименту харчових продуктів 

на функціональні, які сприяють підтриманню нормального функціонування всіх 

органів і систем організму людини, забезпеченню здоров‘я і довголіття, є основним 

напрямом розвитку цивілізованого ринку і одним з основних напрямків підвищення 

конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства [2]. 

Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності закладів 

ресторанного господарства. До них відносяться: 1. Діяльність керівництва та апарату 

управління підприємства (організаційна та виробнича структури управління, 

професійний та кваліфікований рівень управлінського персоналу і т. д.). 2. Потреба 

ресторанного закладу в персоналі відповідно до цілей, завдань обраної стратегії на 

перспективу; оцінка потреб закладу у розвитку компетентності персоналу (первинна 

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, отримання другої вищої освіти). 

3. Система технологічного оснащення. Оновлення обладнання та технологій, тобто 

заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення конкурентоспроможності, 

підсилює внутрішню гнучкість виробництва. 4. Сировина, матеріали і 

напівфабрикати. Якість сировини, комплектність її перероблення та величина 

відходів суттєво впливають на конкурентоспроможність підприємства. 5. Збут 

продукції, його об‘єм та витрати на реалізацію [2].  

Конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства характеризує 

можливість та ефективність його адаптації до умов конкурентного середовища.  

Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність дає 

можливість: підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства та його 

продукції. 
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Економічні переваги, які отримує конкретний регіон за активного впровадження 

водних видів туризму з використанням брендингу тобто ідентифікації свого виду 

відпочинку та його диференціації від послуг конкурентів. Провідною задачею 

організації відпочинку на воді серед туристів є визначення мети плавання на човнах. 

Після встановлення мети походу і визначення складу туристичної групи вибирається і 

розробляється маршрут. Для виконання цієї роботи доцільно скористатися 

спеціальними путівниками, які мають довідки щодо рекомендованих маршрутів. В 

путівниках міститься необхідна інформація про маршрути, наводяться схеми окремих 

ділянок, а тому можна легко підібрати маршрут, який відповідає встановленій меті та 

складу групи. Знайомство з наміченим районом походу за використання водних видів 
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починається з вивчення спеціальної туристичної літератури. Багато корисних і 

цікавих відомостей стосовно річкової системи та судноплавства, особливо по Дніпру, 

можна знайти в краєзнавчих довідниках загального призначення. Не слід ігнорувати і 

профільну, в першу чергу, географічну літературу. 

На території України майже 115 річок мають довжину понад 100км, а 13 – понад 

500км. Так, з ім‘ям річки Дніпро, типово рівнинної, пов‘язана історія становлення 

держави наших предків – Київської Русі, а з середнім Подніпров‘ям – формування 

української народності. Переважаючі глибини становлять 4-5м, за швидкості течії від 

0,3 до 1,2м/с. В ході збору інформації про район подорожі починають поступово 

вимальовуватися декілька варіантів маршрутів за використання водних видів, які 

доцільно обговорити на загальних зборах групи. Після того, як район походу обрано, 

починається детальна розробка маршруту по карті. Складність маршруту, особливо 

на човнах, залежить від туристичної та фізичної підготовленості учасників походу. 

Група туристів в першу чергу розраховує на свої сили, досвід та вміння. Тільки після 

врахування всіх цих компонентів можна включати у маршрут додаткові природні 

перешкоди та збільшувати протяжність маршруту. Туризм, особливо водних видів, 

ставить за мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. Це 

означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, фізичної 

підготовленості, необхідних для безпечного пересування туриста по місцевості. Для 

реалізації спортивної мети здійснюють насичені природними перешкодами подорожі 

Розроблені для подорожей на річищі та водосховищах Дніпра спортивні 

анімаційні програми направлені на релаксацію і активізацію туристів, які 

захоплюються водними видами спорту, що приїхали в спортивно-туристичний 

комплекс для занять спортом по певній системі тренувань в поєднанні з відпочинком. 

Спортивно-оздоровчі анімаційні програми розраховані на любителів спорту і 

активного відпочинку з метою відновлення сил і здоров‘я через активні фізичні 

навантаження в умовах природного водного середовища. Спортивні напрямки 

анімації вимагають від організаторів дозвілля певних творчих здібностей для 

створення спеціальних програм і сценаріїв, вміння стимулювати інтерес туриста і 

залучати його до участі у програмах водних видів. Відмінною особливістю 

молодіжного спортивного туризму при організації подорожей на річищі та 

водосховищах Дніпра є вимогливість цієї соціально-демографічної групи. Молодіжну 

групу більшою мірою цікавить певний рівень комфорту за помірної ціни і насиченої 

програми відповідного водного виду спорту, що притаманне її віковим потребам. 

Процес формування водних видів туристичного бренду повинен регулюватися 

як державними, так і громадськими організаціями, на які покладена функція 

розроблення туристичної політики. Туристичний бренд формується упродовж 

тривалого часу за принципами, які обумовлюють змістовну ідею і виступають 

теоретичною основою методів, що забезпечують дієвість засобів практичного 

застосування водних видів туристичного бренду. При плануванні маршруту за 

практичного застосування водних видів туристичного бренду група повинна 

враховувати поступове зростання кілометражу та складності природних перешкод у 

другій третині подорожі, так як учасники походу повністю не адаптувалися до 

навантажень на річкових просторах. Початковий та кінцевий пункти маршруту за 

організації подорожей на річищі та водосховищах Дніпра повинні знаходитись 

недалеко від населених пунктів, які мають регулярні транспортні зв'язки. 
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При плануванні маршруту необхідно враховувати: метеорологічні умови, які 

можуть бути несприятливими; сезонність споживчого ринку послуг спортивного 

туризму при організації подорожей на річищі та водосховищах Дніпра. Маршрут при 

організації подорожей на річищі та водосховищах Дніпра розподілили по окремих 

днях, виміряли відстані денних переходів, визначили орієнтовні місця ночівель, 

днювань, якщо потрібно проведення дослідницьких робіт, наприклад, в 

національному парку «Білецьківські плавні», екскурсій, поповнення продуктів, 

розробили запасні варіанти. За складного маршруту корисно накреслити його схему із 

зазначенням на ній шляху групи, денних переходів, місця ночівель і днювань. Схема 

не замінює карту, вона є наочною ілюстрацією до графіку руху. Якщо для окремих 

ділянок маршруту є карти спортивного орієнтування, наприклад, в національному 

парку «Білецьківські плавні», то доцільно їх теж використовувати, особливо на 

початку маршруту та при проходженні населених пунктів. Графік руху не завжди 

треба деталізувати з точністю до дня, що нами і зроблено при організації подорожей 

туристів на річищі та водосховищах Дніпра в районі міста Кременчука.  

 

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

Чорна М.О. 

Науковий керівник д.е.н., проф. Дружиніна В.В. 

Кременчуцький національний університет імені  Михайла Остроградського 

 

Сучасна туристична індустрія є однією з найбільших високоприбуткових 

інайбільш динамічно розвинутих галузей світового господарства.Одним з нових 

сегментів туристського ринку є доступний туризм або, як його часто називають – 

інклюзивний туризм.Інклюзивний туристичний простір має великий потенціал для 

розвитку, оскільки понад 15 % населення Землі можна визначити як інклюзивних 

туристів.В країнах Європи інваліди становлять від 22% до 31% населення, в США – 

54 млн. осіб (17% населення держави) інвалідів. В той же час, мандрівки людей з 

інвалідністю складають 7–8% у всьому світі, 11% усіх туристичних поїздок в Європі; 

11% внутрішнього туризму США та Австралії – це туризм людей з особливими 

потребами. При цьому найбільш активно подорожують інваліди Великобританії 

(37%) та Німеччини – 53 %. Дослідження на пострадянському просторі свідчать, що 

близько 30% людей з інвалідністю займаються бізнесом, беруть участь у політиці. Ще 

близько 30 % – це люди, які відносяться до категорії середнього класу і вони могли б 

подорожувати, якщо б їм створили відповідні умови. В Україні за статистичними 

даними 5,8% населення країни – люди з інвалідністю, а це кожний 18 громадянин 

держави, з них близько 170 тисяч – діти. 

Отже, у світі величезна кількість людей з обмеженими можливостями. І ніхто 

зних не хоче відчувати себе самотнім і позбавленим життєвих радостей. Тому, 

інвалідне крісло не повинно бути перешкодою в досягненні цих бажань.Ось чому 

створення «доступного середовища» для інвалідів дозволить їм реалізовувати свої 

права і основні свободи, що буде сприяти їх повноцінній участі в житті 

країни.Практика проведення інклюзивних турів за кордоном показує, що їх 

організація має свою специфіку. Особливо це виражається в роботі з обмежено 

дієздатними особами, в тому числі з інвалідами. Ефективність цієї роботи 

безпосередньо залежить від наявності та розвитку відповідної інфраструктури.Але в 

країнах Європи туризм для цієї категорії громадян – звичайне явище.Велика увага 
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«доступному» культурно-пізнавальному туризму приділяється і в Іспанії.Світовий 

досвід переконує – масовість загальнодоступного інклюзивного (соціального) 

туризму перекриває його дешевизну сумарним припливом і швидкою оборотністю 

живих грошей, що збільшує зайнятість населення, залучає інвестиції в туризм 

безпосередньо на місцях, а заодно і поповнює податкові надходження. 

Міжнародний досвід свідчить, що найбільш розвиненим інклюзивний туризм є 

уСША та країнах Європи. Проте понад 80% людей з інвалідністю проживають у 

країнах, що розвиваються.На сьогодні за даними статистики в Україні проживають 

понад 2 мільйони людей з інвалідністю. Спостерігається тенденція до старіння 

населення, тобто більше людей переходить до категорій, що потребуються 

соціального захисту та формування інклюзивних умов розвитку туризму. Отже 

інклюзивний туризм є затребуваним серед населення країни. 

Експерти припускають, що попит на ринку туризму, доступного для всіх, буде 

рости і в нашій країні. Через наявність проблем зі здоров‘ям особи з інвалідністю 

потребують вжиття з боку державних та громадських інституцій спеціальних заходів, 

спрямованих на забезпечення їх повної та повноцінної участі в житті соціуму на рівні 

з іншими. Одним із заходів реабілітації людей з інвалідністю може бути 

використаний туризм. Саме тому, сьогодні у системі світового туристичного туризму 

особливе і значне місце відводиться інклюзивному туризму, як частині соціального 

туризму, який в Україні до сьогодні практично не розвинений. 

На етапі реформування галузі охорони здоров‘я України, розвиток та 

становлення реабілітаційної допомоги хворим та людям з інвалідністю набуває 

особливої актуальності. Сьогодні важливо наголосити на потребах особливої 

категорії людей з інвалідністю – учасників та постраждалих АТО. Туризм може стати 

для таких людей потужним засобом реабілітації, де реалізується можливість 

оздоровлення, спілкування з людьми, ліквідації певних психологічних бар‘єрів. 

Туризм може допомогти цим людям вийти з важкої стресової ситуації, відчути себе 

активними, потрібними людям та суспільству в нових для них умовах мирного життя. 

Перспективу розвитку туризму в Україні для інвалідів відображає визначення 

інклюзивного туризму, а саме – турпродукту, який передбачає доступність цього виду 

відпочинку для всіх, включаючи пристосування інфраструктури туристичних центрів 

і об‘єктів туристичної індустрії до різних потреб людей, у тому числі інвалідів; літніх 

людей, їх опікунів та членів сімей із маленькими дітьми. Важливо, що даний термін 

містить одночасне транспортне обслуговування, харчування, розміщення та інші 

туристичні послуги за принципом «allinclusive».  

Лише за такими умовами туризм може стати доступним для інвалідів у нашій 

країні, адже процес соціального туризму для людей з інвалідністю і без вад – процес 

взаємовигідний. Всі люди потребують спілкування, підтримки. Часто саме людина з 

інвалідністю своїм прагненням до життя, волею може надихнути здорову людину до 

кращого сприйняття і осмисленого прожиття кожної хвилини життя. З іншого боку, 

спілкування здорових людей та людей з інвалідністю у процесі реалізації 

інклюзивного туризму як соціального та психологічного виду реабілітації – надасть 

особі з інвалідністю змогу змінити соціальну роль в суспільстві, соціально 

активізуватись в процесі туристичних заходів, трансформувати свій світогляд, 

розвинути здатність до самообслуговування та організувати свій побут в умовах 

навколишнього середовища, оволодіти новими знаннями, уміннями та навичками. 
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РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дружинина В.В, Гуртяк А.С 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

На сегодняшний день туризм является достаточно актуальной темой в сфере 

труда, бизнеса и рынка услуг. Организация туризма это достаточно сложный процесс, 

поскольку стоит учитывать очень многие факторы, перед тем как начать 

туристическую деятельность и приступать непосредственно к обслуживанию людей. 

Необходимо уметь анализировать рынок, подстраиваться под новые и 

популярные тенденции, чтобы заинтересовывать и приучать людей больше 

путешествовать. Для этого нужен качественный туристический продукт, который в 

первую очередь должен соответствовать условиям рынка, подходить разным 

категориям населения и при этом иметь успех в качестве продаваемой услуги. 

Туроперейтинг тесно связан с рынком, поскольку именно туристический рынок 

сейчас очень востребован, люди стремятся все чаще путешествовать, расширяя свой 

кругозор, пользуясь услугами туристических организаций. Но мало кто из туристов 

понимает, как покупаемая ими услуга создается, чтобы потомпопасть на рынок,где  

потребитель сможет ее купить.  

Созданием туристического продукта занимается туроператор, он учитывает 

многие факторы, такие как популярность посещаемых туристических мест, 

сезонность, демографические и климатические факторы, влияющие на формирование 

этого самого туристического продукта. Количество продаваемых туристических 

услуг оказывает влияниетакже и на туристическую организацию, но количество не 

всегда означает качество.  

Поэтому тут всплывает такой фактор, как конкуренция, что также имеет место в 

туристическом бизнесе. Многие «деятели», решившие, что хотят заниматься 

туристическим бизнесом, при этом не имеют никакой квалификации в данной сфере,  

и очень часто создают ложное впечатление о том, как работает туристическое 

предприятие.  

При желании выдвинуть свою организацию на первое место среди 

конкурентных туристических предприятий, продавая клиентам любой продукт, по 

низким ценам, при этом не обращая внимание на необходимость грамотного подбора 

тура, таким образом, обесценивают труд своих коллег–турагентов, в данной сфере. 

Потребитель видит только наружную часть работы туристического предприятия и не 

может оценить в полной мере, насколько это кропотливая работа, попадая на 

непрофессионалов данного бизнеса, люди начинают думать, что турагент– это просто 

человек который при помощи сети интернет, выбирает любой туристический продукт 

и продает его, не обращая внимание на то, подойдет ли тур по интересам 

потребителю, сможет ли он удовлетворить потребности и  быть в целом интересным.  

Так же можно выделить проблему неуважения к данной профессии, очень важно 

понимать, что работа турагента и туроператора это большой, трудоемкий и 

налаженный процесс, это точно такой же труд, как и любая другая работа, разумеется, 

с определенными отличиями и уровнями сложности – но это труд. Клиенты зачастую 

относят труд турагентов к несерьезной профессии, которая очень легкая, обычная и 

маловажная, таким образом, мы получаем обесценивание самого труда. В связи с 

высокой конкуренцией, туристы часто пользуются этим, приходя за полной 

консультацией к одному специалисту, получают исчерпывающую информацию, 
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вплоть до размера гальки на пляже или цвета штор в номере сьют, и переходят к 

другому турагенту, –  в надежде получить выгодную скидку. Таким образом,турагент, 

бесплатно предоставивший полный комплекс услуг, не имеет ни финансового 

вознаграждения, ни морального – поскольку продажа тура не состоялась.  

Таким образом можно перейти к довольно актуальной проблеме сейчас, а 

именно: «быть турагентом это популярно» – это  когда люди открывают собственные 

агентства, только потому, что сейчас быть турагентом считается модным, ведь 

профессия туризм, стремительно развивается и считается одной из самых успешных в 

стране, не имея приличного опыта и знаний в своей сфере, раздают бешеные скидки 

туристам в надежде привлечь как можно больше клиентов в свое агентство, а люди, 

которые живут этим делом, зарабатывают на жизнь и стремятся к успеху остаются не 

у дел.   

В организации туризма важно быть профессионалом своего дела, туроператоры 

и турагенты несут ответственность за создание и продвижение продукта, но если 

туроператор не контактирует с потребителем напрямую, то турагент обязан  уметь 

распознать, какой именно туристический продукт нужно предложить туристу, чтобы 

он удовлетворял все  его потребности и был финансово удобным. Чтобы каждый 

потенциальный турист не обесценивал работу человека, который занимается этим 

бизнесом. 

В каком–то смысле турагент занимается созданием туристической поездки, при 

этом, используя уже сформированный туроператором продукт. Важно уметь слышать 

потребителя и понимать его предпочтения, чтобы грамотно подобрать нужную 

программу тура, чтобы  клиент остался доволен, до и после совершения поездки, и 

захотел воспользоваться услугами агентства в будущем.  

Подводя итог, можно сказать, что организация туризма–  это сложный, 

трудоемкий и творческий процесс, который задействует множество лиц, а именно 

турагентов и туроператоров, которые обязаны уметь не только грамотно создавать, но 

и продвигать, а также продавать продукт после.  

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

ТРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Білик М.Ю., Чумакова А.Г.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Індустрія туризму – трудомісткий процес, що займає важливе місце в економіці 

більшості країн. Туристична галузь є активним джерелом надходжень іноземної 

валюти і впливає на платіжний баланс країни, на соціальне і культурне середовище. 

Доходи від туристичного бізнесу нерідко визначають економіку регіонів і цілих 

держав. В Україні ця галузь також поступово набирає обертів. При цьому кадрове 

забезпечення підприємств туристичної галузі є однією з найактуальніших проблем на 

сьогоднішній день.  

Основними проблемами, які існують в туристичній галузі України є 

некомпетентність персоналу, низька заробітна плата, недостатня мотивація 

працівників, посилена сезонність працевлаштування. Все це часто призводить до 

сезонного використання некомпетентних працівників, які готові тимчасово 

працювати у складних умовах низької заробітної плати. Вищенаведені проблеми 

ставлятьт під сумнів якість послуг у сфері туризму, успіх та конкурентоспроможність 
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якого, здебільшого, базуються на людських ресурсах. Вищезазначені проблеми можна 

розв‘язати за допомогою створення ефективної, прогресивної системи управління 

персоналом, яка повинна базуватися на сучасних тенденціях управління персоналом 

туристичної галузі. 

Отже, управління персоналом – це комплексне та постійне завдання туристичної 

організації, яке має такі особливості: стосується як окремих працівників, так і 

робочих груп  для досягнення цілей організації; передбачає розвиток людських 

ресурсів, тобто знань, здібностей, умінь, навичок, розвиток потенціалу, а також 

займається питаннями емоційного, поведінкового та соціального аспектів персоналу; 

охоплює всі рівні та категорії працівників від нижчого рівня до вищого рівня, від 

кваліфікованих до некваліфікованих; є загальноприйнятим явищем для всіх типів 

організацій, що має безперервний і нескінченний процес; є центральною підсистемою 

і пронизує всі рівні функціонального управління. 

Тому, здійснивши аналіз літературних джерел [1-2]  можна виділити основні 

тенденції управління персоналом у туристичній галузі: 

1. Безперервне навчання. На сьогоднійшій день, в умовах мінливості та 

невизначеності економічного середовища,  підприємства туристичної галузі постійно 

стикаються з необхідністю безперервного навчання та підвищення кваліфікації. 

Необхідним завданням менеджменту стає заохочення співробітників постійно 

підвищувати свій рівень. Цей принцип постійного поліпшення, дозволяє значно 

підвищити продуктивність і якість праці. 

2. Розробка новітніх систем винагород. Необхідно правильно визначити умови 

роботи і мотивації персоналу. Прикладом може бути зниження бонусної частини і 

одночасно стабілізація постійної частини винагороди. Основним стимулом для 

роботи має бути не премія, а об'єктивні результати роботи, які повинні піддаватися 

вимірам й оцінкам. 

3. Робота з дистанційними співробітниками. Для будь-якої компанії туристичної 

галузі, частина функцій передається на віддалену роботу. Сьогодні робота у 

віддаленому доступі займає певну нішу в роботі будь-якої компанії. Причому частина 

цієї роботи стає дедалі більшою. Дуже важливим моментом є організація спільної 

роботи, як офісних співробітників, так і співробітників, що працюють дистанційно. 

4.Формування універсальних моделей компетенцій. Розробка профілю, з 

відповідними компетенціями для посад компанії є необхідною умовою, яка дозволяє 

підібрати працівників потрібної кваліфікації. Безперечно, цей фактор дозволяє 

набирати персонал, необхідний для раціональної організації роботи компанії. Проте 

переваги надаватимуться тим співробітникам, які здатні виконувати декілька 

функцій, освоювати нові обов‘язки. 

5.Мінімізація витрат під час підбору та найму персоналу. Необхідно досягти 

мінімізації витрат процесу підбору персоналу, не погіршуючи при цьому якості 

підбору персоналу. Це є значним фактором, який дозволяє скоротити витрати 

організації. 

На нашу думку, найактуальнішою тенденцією, що виникла в галузі управління 

персоналом туристичних підприємств є застосування компетентнісного підходу. 

Реалізація бізнес-стратегії туристичного підприємства неможлива без персоналу, 

унікальні компетенції, професійний і особистісний потенціал якого є ключовим 

фактором підвищення ефективності підприємства в умовах динамічного розвитку 

зовнішнього середовища. Тому виникає питання, якими саме компетенціями повинен 
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володіти майбутній фахівець у галузі сервісу а туризму, для того щоб бути 

професійним спеціалістом. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  

  

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової 

економіки. Надання туристичних послуг необхідне перш за все країнам, які стали на 

шлях нових ринкових перетворень. Є країни, які досягли значних успіхів у розвитку 

туризму Греція, Єгипет, Туреччина, Іспанія [1, с. 190]. Світова тенденція до зростання 

сфери туристичних послуг свідчить про те, що туризм доцільно проголосити 

пріоритетною галуззю в Україні. 

В умовах конкурентного ринкового середовища кожна фірма, незалежно від її 

розмірів та напрямку діяльності, використовує визначені інструменти маркетингу з 

метою успішного функціонування, задоволення попиту ринку та досягнення 

прибутковості. 

 Реклама допомагає туристичним підприємствам освоювати нові ринки збуту, 

розширювати об‘єми продаж, збільшувати доходи та забезпечувати належну оплату 

праці персоналу і сприятливий морально-психологічний клімат в колективі [2, с. 182]. 

Велике значення реклами і у встановленні зворотного зв‘язку туристичної фірми з 

ринком. 

Головною причиною виділення туристичного маркетингу став бурхливий 

розвиток туризму, який у багатьох країнах світу став важливою галуззю народного 

господарства, а в деяких – і головним джерелом доходів. Туристичний, готельний чи 

курортний бізнес не має принципових відмінностей від інших форм господарської 

діяльності, то можна стверджувати, що головні положення теорії сучасного 

маркетингу можуть у повній мірі використовуватись і в туризмі. 

Одною із популярних туристичних фірм України є туристична агенція «Поїхали 

з нами». Агенція розпочала активно займатися рекламою та маркетингом у 2016 р. Це 

призвело до залучення більшої аудиторії і клієнти розпочали масово звертатися до 

туристичної агенції.  Туристична агенція «Вжух» менше розрекламована, тому в неї, 

відносно інших агенцій, мало клієнтів. У 2017 р. клієнтів стало більше, тому що 

розпочали активно займатися маркетингом. 

Самою популярною є туристична агенція «CoralTravel». Ця агенція на ринку 

послуг вже давно користується попитом і є популярною. Вони більше рекламують 

агенцію у листівках та на соціальних сайтах. 

Туристична агенція «JoinUp»розпочала ефективний маркетинг у 2016 році. 

Реклама дуже ефективно подіяла на споживачів, тому клієнтура зросла. Вони більше 

розрекламували свою агенцію у соціальних мережах і на радіо. 
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На таблиці 1 зображена кількість клієнтів які звернулися то туристичної агенції 

«Поїхали з нами», «Вжух», «CoralTravel», «Join Up». 

 

Таблиця 1 – Кількість клієнтів які звернулися до туристичних агенцій, кількість 

осіб. 

Рік 
Кількість клієнтів 

«Поїхали з нами» 

Кількість 

клієнтів «Вжух» 

Кількість 

клієнтів «Coral 

Travel» 

Кількість 

клієнтів «Join 

Up» 

2012 37 583 263 73 750 78 926 

2013 59 741 1 528 95 735 101 721 

2014 98 385 2 843 351 647 328 743 

2015 104 052 3 491 726 745 627 173 

2016 496 745 4 980 1 395 824 996 781 

2017 821 846 6 184 3 872 053 2 029 192 

2018 1 000 649 10 732 5 835 724 4 895 743 

 

У табл. 1 наведено кількість осіб, яка звернулася до різних туристичних агенцій. 

Із цього виходить, що агенція «CoralTravel»дуже добре використовує маркетинг. 

Завдяки дуже добрій рекламі їх обирають так багато користувачів туристичних 

послуг. Потім, по кількості клієнтів, йде туристична агенція «JoinUp». Вони теж 

популярні на ринку туристичних послуг. Потім йде туристична агенція «Поїхали з 

нами». Вони менше використовують маркетинг, але коли вони стали його 

використовувати, то кількість осіб, які до них звернулися, зросла. На останньому 

місті – туристична агенція «Вжух». У порівняння з іншими агенціями, ця менше за 

всіх використовує рекламу, тому і не така популярна на ринку туристичних послуг. 

Розвиток передбачає проектування нововведень, нових послуг і продуктів, які 

зможуть забезпечити нові можливості для збуту, а також повніше задовільнити 

потреби туристів. Туристичний маркетинг покликаний забезпечувати якнайповніше 

задоволення наявних потреб туристів, а також передбачати можливі зміни у структурі 

потреб [3, с. 63]. 

Отже, маркетинг є одною із головних ланок у туристичній діяльності. Маркетинг 

збільшує клієнтів у туристичному бізнесі та дозволяє впровадити більше 

різноманітних турів, послуг, які споживачі хочуть бачити. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ 
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Серед різноманітних галузей господарства України, готельний бізнес є досить 

важливою частиною. Він має певні особливості, пов'язані з характером праці в 
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готельній індустрії, структурою продукту, видом послуг, співвідношенням попиту і 

пропозиції, формами продажу і таке інше. В уже існуючих закладах, економічне 

становище, конкурентоспроможність та репутація яких  стабілізувалася на 

державному ринку, можна знайти багато невирішених запитань, які гальмують їх 

популяризацію та загальний розвиток. 

Питаннями готельного бізнесу займалися такі вчені: Роглєв X.Й., що займався 

вивченням основ менеджменту в готельному бізнесі [1];  Пуцентейло П.Р., 

розглядав питання економіки і організації туристично-готельного 

підприємництва [2]; Кифяк В.Ф. розглядав можливості організація туристичної і 

готельної діяльності в Україні [3]. 

Мета дослідження – визначити основні проблеми розвитку готельних закладів 

в Україні на початковому етапі їх створення та запропонувати можливі шляхи їх 

вирішення.  

До 2014 року в Україні можна було спостерігати постійний приріст притоку 

туристів до країни. Через політичні події в державі, кількість іноземців, що 

відвідували Україну почала стрімко падати. З цим пов'язаний частковий занепад 

готельного господарства та туристичного бізнесу загалом. Тож в ситуації, яка 

наразі склалася, створення готельних закладів та прогрес в їх діяльності значно 

уповільнився [4]. 

Але окрім даних проблем, вирішення яких потребує глобальних зусиль, 

протягом усього існування незалежної України існували менш помітні, але не 

менш важливі фактори, які гальмували або унеможливлювали створення та 

розвиток нових готельних закладів. 

Можна виділити декілька основних проблем, з якими зіштовхуються 

підприємці: 

1. Якість, що не відповідаєc стандартам обслуговування в готелях. 

2. Низький рівень інвестиційної активності в галузі, що обумовлено 

несприятливим бізнес-кліматом в Україні та недостатньо високою рентабельністю 

капіталу в готельному бізнесі; 

3. Недостатнє фінансування з боку держави туристичної галузі та конкретно 

готельного господарства. 

Одним із найважливіших факторів для гостей – є якість обслуговування в будь 

якому закладі, особливо в готелі. На жаль цього фактору, в українському 

готельному господарстві часто досить складно досягти через відсутність певних 

стандартів, а також через низьку конкурентність . 

Для ефективного забезпечення якості і конкурентоздатності послуг готелів м. 

Кременчука актуальною проблемою є управління проектуванням і контролем їх 

якості. При цьому ключову роль має не лише виявлення внутрішніх причин, але і 

вивчення потреб клієнтів, а також способи задоволення даних потреб [5].  

Рентабельність в цих готелях залежить від потреб туристів. Адже зважаючи на те 

що воно є промисловим, основним видом тут є діловий бізнес-туризм. І розвиток 

готельного господарства в Кременчуці залежить від успішної промислової 

діяльності. 

Що до питання  про недостатнє фінансування туристичної галузі та конкретно 

готельного господарства, воно є досить актуальним, та потребує рішення на 

державному рівні. Частка туризму в ВВП країни є в десять разів нижчою за 

середній показник у світі.  
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Це пов‘язано саме з тим, що влада не приділяє цій галузі господарства 

належної уваги. Зважаючи на масштабні природні ресурси та велику кількість 

різноманітних рекреаційних зон на території України, за умови належного 

фінансування та підтримки туризму, можна досягти стрімкого розвитку 

туристичної галузі за невеликий час. 

В ході дослідження, були проведені аналіз та вивчення публікацій на цю тему. 

Також були виявлені такі основні проблеми у питанні розвитку готельних господарств в 

Україні та у м. Кременчук як: якість, що не відповідає стандартам  обслуговування в 

готелях, низький рівень інвестиційної активності в галузі, що обумовлено 

несприятливим бізнес-кліматом в Україні та недостатньо високою рентабельністю 

капіталу в готельному бізнесі та недостатнє фінансування з боку держави туристичної 

галузі та конкретно готельного господарства. Також була розглянута ситуація 

рентабельності готельного господарства на прикладі м. Кременчука, та з‘ясовано, що 

факторами впливу на роботу готелів є вид діяльності міста, де знаходиться заклад також 

рівень успішності господарської діяльності загалом. 
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Мета соціально-орієнтованого управління на регіональному рівні це 

забезпечення умов щодо максимального задоволення життєвих потреб людей та 

формування у населення позитивних соціальних якостей. В підсумку забезпечується 

суспільне відтворення, розвивається співпраця між суб‘єктами управління за 

пониження конфліктності такої взаємодії. Соціально-орієнтована держава передбачає 

вільне існування різних форм власності та високу міру соціальної відповідальності 

перед громадянами[1]. В останні роки серйозний вплив на економіку країни справляє 

туризм через забезпечення додаткових робочих місць в регіонах, підтримку 

стабільного платіжного балансу і стимулювання зростання внутрішнього валового 

продукту. 

Оздоровча функція стосується оптимального режиму фізичного навантаження за 

використання сприятливого впливу природних факторів на стан організму туриста й 

належного дотримання правил особистої та громадської гігієни. Фізичне виховання 

реалізується через розвиток адаптивних можливостей та підтримки організму туриста 

на належному рівні фізичної підготовки. Спортивна функція реалізується через 
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створення бази загальної фізичної підготовки, досягнення максимальних результатів 

у спорті за спеціальної підготовки до змагань[1,2]. Таким чином, спортивний туризм 

ставить за мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. Це 

означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, фізичної 

підготовленості, необхідних для безпечного пересування туриста по місцевості 

конкретного регіону. Для реалізації спортивної мети здійснюють насичені 

природними перешкодами подорожі, що дає змогу класифікувати їх як спортивні 

походи за видами. Мотиви занять спортивним туризмом різноманітні і стосуються 

фізичного вдосконалення, оздоровлення, пізнання навколишнього середовища та 

уміння спілкуватися в малих групах. Результат заняття спортивним туризмом 

виражається у фізичному і духовному розвитку особистості, естетичному та 

морально-вольовому вихованні, пізнанні історії та сучасності, культур та звичаїв 

місцевого населення, дбайливому відношенні до природи. Так, водний вид 

спортивного туризму відрізняється засобами пересування: на туристичних байдарках, 

плотах, катамаранах, вітрильниках тощо[1, 2]. 

Кременчуцький міський клуб туристів – громадська організація, яка діє з 1992 

року. Мета діяльності: об‘єднання на добровільних засадах його членів для взаємодії, 

розвитку і популяризації масового оздоровчого й спортивного туризму; захист 

соціальних й економічних прав туристів; участь однодумців в різноманітних формах 

управління суспільним туристичним рухом, охороні природи, пам‘ятників історії та 

культури; поширення міжнародних зв‘язків в області туристично-спортивної 

діяльності й самодіяльних мандрівок. Кременчуцький міський клуб туристів – єдиний 

в Полтавській області, який має повноваження маршрутно-кваліфікаційної 

комісії(ММК) тобто колегії суддів змагань туристських спортивних походів з таких 

видів туризму: пішохідний, гірський, водний та велосипедний. Відповідно до 

календарного плану Всеукраїнських змагань у місті на базі спорткомплексу 

Кременчуцького Національного університету ім. Михайла Остроградського 

проводився кубок України зі спортивного туризму (гірський, у приміщенні). Щорічно 

Кременчуцькою міською ММК проводиться більше 25 спортивно-туристських 

походів. Для покращення роботи Кременчуцького міського клубу туристів в бюджет 

міста включено фінансування заходів клубу туристів та міської федерації 

спортивного туризму; одночасно звільнено від орендної плати приміщення міського 

клубу туристів. 

Для території Полтавщини характерні м‘які кліматичні умови, густа мережа 

річок Псел, Ворскла, Сула, пов‘язаних з головною суднохідною артерією України - 

Дніпром. Так, водний туризм реалізується в яхт-клубах міст Кременчука та Горішні 

Плавні, заказнику загальнодержавного значення «Білецьківські плавні», який є ядром 

регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» й відвідується іноземними 

туристами. Соціально-орієнтоване управління туристичною діяльністю в 

промисловому регіоні за спеціалізації на наданні послуг з водного спортивного 

туризму доцільно спрямовувати на раціональне функціонування туристичних 

організацій. Рівень ефективності використання капіталу обумовлюється впливом 

ліквідності та оцінкою ризику в туристичній галуззі. Вирішенню проблем оцінки й 

підвищення ефективності туристичної діяльності сприятимуть розроблені за нашою 

участю методичні пропозиції стосовно систематизованого переліку чинників 

виражених індексами, що характеризують їхній вплив на результати надання послуг. 

Запропоновано розглядати ефективність туристичної діяльності як функцію чинників, 
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які виражаються індексами. Наведений в доповіді перелік індексів дозволяє 

визначити напрямки оцінки ефективності туристичної діяльності за соціально-

орієнтованого управління з різних позицій: власників; зовнішніх інвесторів, зокрема 

кредиторів; акціонерів; заінтересованих сторін; інноваційних стратегій та бізнес-

процесів; ризиків та ризик захищеності. 
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Промисловий залізничний транспорт безпосередньо задіяний у виробництві 

продукції на крупних підприємствах провідних галузей народного господарства. 

Промисловий транспорт за характером своєї участі в матеріальному виробництві та в 

процесі обігу активно впливає на показник народногосподарської ефективності 

підприємств[1]. Таким чином, промисловий залізничний транспорт, з одного боку, є 

невід‘ємною частиною виробництва (внутрішні технологічні перевезення), а з другої 

– важливою ланкою єдиної транспортної системи країни. На промислові підприємства 

в загальнозаводські, групові або при цехові склади доставляють сировину, матеріали, 

паливо, покупні вироби та інші предмети матеріально-технічного забезпечення, а із 

складів або безпосередньо з цехів заводу вивозиться готова продукція й відходи. 

Обсяг роботи залізничного транспорту по прийманню вантажів на 

підприємствах Кременчуцького промислового району досить різний і знаходиться в 

прямій залежності від масштабів та складу цехів основного виробництва. Серед 

відібраних для аналізу об‘єктів дослідження найменший обсяг вантажообороту 

(близько 125 тис. т) характерний для АТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», 

який має в своєму складі тільки 5 основних цехів, що обслуговуються промисловим 

залізничним транспортом по доставці сировини, матеріалів та палива. Найбільший 

обсяг вантажообороту, що складає в середньому за рік 2750 тис. т., характерний для 

роботи залізничного транспорту транснаціональної компанії «Укртатнафта», яка є 

провідним переробником нафти в країні. Кількісні показники зовнішніх перевезень 

визначаються обсягами виробництва машинобудівної та нафтопереробної продукції 

за відповідною номенклатурою. Частина обробки вантажів по їх прийняттю на 

підприємства, що аналізуються, коливається від 25% до загального обсягу 

вантажообороту в АТ «Крюковський вагон завод» до 37% у АТ «Кременчуцький 

сталеливарний завод». Більш ніж 93% вантажів поступає з мережі загального 

користування у магістральних вагонах Укрзалізниці. Окремі підприємства 

здійснюють перевезення сировини та матеріалів у значних обсягах по коліях 

Укрзалізниці, але у власних вагонах.  

Визначальними умовами раціональної взаємодії промислового й магістрального 

транспорту по відправленню вантажів виступають гарантоване й регламентоване в 

часі та обсязі забезпечення фронтів навантаження магістральними вагонами 

відповідного типу, раціональний розподіл сортувальної роботи щодо формування 

подач (маршрутів) на мережу Укрзалізниці та ритмічна передача подач на станції 

примикання мережі загального користування. Недотримання умов рівномірного 

відвантаження готової продукції ускладнює роботу складських цехів, так як їх 

споруди не призначені для складування великих обсягів виробів, тому відвантаження 

необхідно здійснювати за прямим варіантом: складальний цех – вагон. 

Маршрутизація перевезень є одним із вирішальних факторів успішного виконання 
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плану перевезень, прискорення доставки готової продукції, зниження собівартості 

перевезень, а також прискорення обороту вагонів і локомотивів. Організація 

відвантаження продукції в маршрутних поїздах на мережу загального користування 

здійснюється в значних обсягах (22%) в транснаціональній компанії «Укртатнафта». 

Маршрути формуються із цистерн на дільницях завантаження продукцією 

нафтопереробки й відправляються зі станції примикання на одну із станцій 

вивантаження або розсіювання. Розробка планів маршрутизації з вибором станції 

розсіювання, що забезпечує максимальний пробіг маршруту і оптимальне управління 

організацією перевезень, здійснюється з використанням сучасних комп‘ютерів.  

На залізничному транспорті на ряді напрямків між окремими пунктами 

курсують відправні кільцеві маршрути, в яких перевозяться масові вантажі. 

Запровадження кільцевих маршрутів у регіоні здійснюється тільки після всебічного 

техніко-економічного обґрунтування. Для таких маршрутів характерний 100-

відсотковий порожній пробіг, але одночасно забезпечується ритмічна доставка 

вантажу – формувального піску, граніту тощо, гарантується своєчасне живлення 

порожняком пунктів масового навантаження. Кільцеві маршрути ідуть з високою 

швидкістю, вагони менше простоюють у пунктах навантаження й вивантаження; 

маршрути комплектуються із спеціалізованих вагонів, які найкращим чином 

відповідають роду вантажів, що транспортуються, і вимогам їх збереження. Для 

розробки плану маршрутизації перевезень на конкретному підприємстві потрібно 

збирати та обробляти значні обсяги інформації за різновидами продукції, станціями 

призначення вантажів, замовниками та цехами-відправниками. Оперативне 

планування відправних маршрутів зовнішніх перевезень рекомендується здійснювати 

в декілька етапів з розробкою підсумкової документації. Складаються відомості 

навантаження магістральних вагонів (цистерн) за напрямками перевезень для 

розробки календарного плану відправної маршрутизації. Відомості друкуються на 

принтері для кожного цеху-відправника з урахуванням детальної картини пунктів 

призначення по вагонних відправлень, кількості доставок на кожну станцію та вузол 

розсіювання. Віддрукована з використанням комп‘ютера відомість є основою для 

організації маршрутизації перевезень на промисловому підприємстві. 
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Ступінь розвитку ринку праці безпосередньо впливає на процеси, що 

відбуваються в суспільстві. Ринок праці, як невід‘ємний елемент ринкової системи, 

виконує найважливіші функції у формуванні робочої сили, розподілу її між галузями і 

секторами економіки, регулює обсяги попиту та пропозиції, надає дієвий імпульс 

професійній та територіальній мобільності. Відносини на ринку праці не 

обмежуються лише актом купівлі − продажу, вони зачіпають все, що пов‘язано із 

системою соціального партнерства та захисту, освіти, професійної підготовки і 

перепідготовки кадрів, з управлінням зайнятістю на підприємствах, на регіональному 
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рівні. Багато років підприємства працювала на припущенні, що капітал є дорогим, а 

робоча сила – дешевою. Тенденцією останніх років є розуміння того, що капітал 

знайти легше, ніж людей, тому відбувається більш свідоме ставлення до останніх. 

Талановита людина усвідомлює ринкову цінність своїх здібностей і знань, тому що на 

них є великий попит на ринку персоналу. Розглядаючи систему управління 

персоналом у якості систематизованого та усвідомленого об‘єднання осіб, які діють у 

чітко визначених цілях, можна дійти висновку, що вдосконалення підсистеми 

мотивації є засобом управлінського впливу на організацію та умови діяльності 

працівників задля мобілізації їх потенціалу в інтересах розвитку підприємства. З 

появою нових можливостей ринок праці стає все більш гнучким. Кваліфікація в 

самому загальному вигляді може бути визначена як здатність людини справлятися із 

сучасними виробничими функціями. Вона характеризується рівнем володіння 

працівника загальними і спеціальними фаховими знаннями, досвідом, старанністю 

тощо [1]. 

Сьогодні на освіту роботодавці покладають завдання забезпечення потреб ринку 

праці та сфер економічної діяльності кваліфікованими кадрами. 

Конкурентоспроможність фахівця на ринку праці можуть забезпечити лише висока 

якість здобутої освіти, постійне самовдосконалення людини і навчання протягом 

усього життя. Одночасно діловий світ виступає проти дуже вузької професіоналізації 

у підготовці молоді, вимагаючи посилити увагу до загальної освіти та формування 

світогляду. Потрібні не просто фахівці високої кваліфікації, а передусім люди етичні, 

культурні, всебічно освічені. Саме тому підготовка фахівців повинна 

супроводжуватися підвищенням рівня їхньої не тільки професійної, а й загальної 

культури. На думку роботодавців, найважливіші якості молодих працівників – 

практично-професійні навички, уміння вирішувати, розв‘язувати проблемні ситуації 

та досвід роботи з клієнтами, і саме цього останнім найчастіше не вистачає. 

Роботодавці чітко розуміють, які професійні якості повинен мати персонал, а також 

які професії та кваліфікації є найбільш необхідними сьогодні на ринку праці. Вони 

навіть здатні формулювати вимоги до закладів підготовки фахівців та надавати 

пропозиції державі щодо пріоритетних спеціальностей. Цілі роботодавців в отриманні 

якісних висококваліфікованих кадрів є зрозумілими та раціональними, а їх вимоги до 

інших суб‘єктів системи освіти доцільними та обґрунтованими. На цьому акцентує 

увагу А. Почтовюк, коли говорить про необхідність оптимізації трудового потенціалу 

в системі менеджменту персоналу промислового підприємства. 

Очевидно, що для забезпечення ринку праці висококваліфікованими кадрами 

потрібна ефективна взаємодія ринку праці та школи. Процес підготовки майбутніх 

фахівців повинен реалізуватися через ефективну взаємодію потенційних роботодавців 

із навчальними закладами на основі інтеграційних процесів у системі «Освіта – наука 

– виробництво», що дозволить поєднати теоретичну та практичну складові 

формування економічних знань, постійно підвищувати компетентність персоналу і 

практично використовувати нові знання для вдосконалення та розвитку економічної 

системи країни в цілому. Роботодавці пов‘язують сучасні тенденції у сфері зайнятості 

з розширенням нестандартних форм трудових відносин. Поява нестандартних форм 

зайнятості (аутсорсинг, аутстаффінг, лізинг персоналу), по суті, переглядає 

традиційні форми соціально-трудових відносин у частині професійно-кваліфікаційної 

відповідності потреб роботодавців якостям працівників[1]. Наша країна має всі 

можливості для підвищення якості освіти та забезпечення її взаємозв‘язку з ринком 
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праці, всі зацікавлені сторони поділяють необхідність реформування. Роботодавці 

підтримують реформу освіти та зацікавлені у її наближенні до потреб ринку праці, 

проте в загальному підсумку щодо впливу на державну політику ведуть себе досить 

пасивно. Вони вказують на той факт, що податки, які вони сплачують і які йдуть, 

зокрема, і на систему освіти, не дають їм змоги отримувати кваліфікованого 

працівника. Якщо система освіти не здатна забезпечити потребу у кваліфікованих 

кадрах, для адаптації до такої ситуації великі бізнес-структури організовують свої 

навчальні заклади та корпоративні програми, як дуже різноманітні. Наприклад, 

компанія «Метінвест» навчає працівників технічного рівня, де випускника 

перенавчають за специфікою майбутньої роботи – на тому обладнанні, на якому він 

працюватиме на виробництві. Але, незважаючи на успішність багатьох проектів, 

необхідно зауважити, що такі проекти не мають системного характеру і доступні 

лише для найбільших корпорацій. Останнім часом відбулося суттєве підвищення 

активності роботодавців, пов‘язане із процесом розроблення національної рамки 

кваліфікацій. 
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Збільшення кількості вагонів передаточного поїзда для не маршрутного потоку 

між станцією примикання та під‘їзною колією приводить до зростання витрат, 

пов‘язаних з простоєм вагонів під накопиченням, обробкою составів по прибуттю і 

відправленню, розформуванні і формуванні, на вантажних фронтах внаслідок 

очікування виконання вантажних операцій. Одночасно з цим зменшуються витрати на 

переміщення передаточних поїздів між станцією примикання та під‘їзною колією, на 

виконання маневрових операцій. Так, на під‘їзні колії підприємств Кременчуцького 

промислового району значна частина вантажів із зовнішньої мережі надходить в не 

маршрутному вагонопотоці. Обґрунтування оптимального числа вагонів в 

передаточному поїзді, що курсує між станцією примикання і під‘їзною колією, 

підвищить ефективність взаємодії промислового й магістрального залізничного 

транспорту. 

Критерієм визначення оптимального числа вагонів передаточного поїзда між 

станцією примикання і під‘їзною колією виступає мінімізація витрат на 

обслуговування під‘їзної колії промислового підприємства. Витрати на 

обслуговування під‘їзної колії, що залежать від числа вагонів передаточного поїзда, 

визначаються підсумовуванням окремих складових. На протязі доби підсумовуються 

витрати: пов‘язані з простоєм вагонів під накопиченням на передаточний состав на 

станції примикання і на під‘їзній колії; на переміщення передаточних составів зі 

станції примикання на під‘їзну колію і назад; на виконання комплексу маневрових 

операцій з розформування, зважування, подачі на вантажні фронти, забирання з 

вантажних фронтів, формування; пов‘язані з простоєм вагонів при обробці 

передаточних составів на станції примикання і під‘їзній колії; з організації 
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приймально-здавальних операцій, підготовки состава до розформування, обробки 

состава по прибуттю і відправленню, а також при виконанні маневрових операцій; 

пов‘язані з простоєм вагонів на вантажних фронтах в очікуванні навантаження і 

вивантаження. 

В машинобудуванні вантажі дуже часто тарно-штучні, вимагають транспортних 

засобів невеликої потужності, високої оперативності та надійності транспортного 

обслуговування на під‘їзній колії. Складові визначення добових витрат на 

обслуговування під‘їзної колії промислового підприємства розраховуються: як 

витрати обумовлені простоєм вагонів під накопиченням Вн =(Нс.п + Нп.к)mппвв.г , де 

Нс.п , Нп.к – відповідно параметр накопичення вагонів на станції примикання і на 

під‘їзній колії; mпп –число вагонів передаточного поїзда; вв.г –зведена вартість вагоно-

годин, грн.; та як витрати на переміщення передаточних составів. З огляду «на 

обмеження швидкості руху на під‘їзних коліях та невеликої відстані перевезень ці 

витрати змінюються досить мало в залежності від кількості вагонів передаточного 

поїзда, і в даному випадку їх можна прийняти постійними» [1]. Нами запропоновано 

обрахування витрат: на виконання комплексу маневрових операції в розрахунку на 

один передаточний состав; пов‘язаних з простоєм вагонів при обробці передаточних 

составів і при виконанні маневрових операцій; пов‘язаних з простоєм вагонів на 

вантажних фронтах, у яких число вагонів, що подаються, більше місткості здійснення 

вантажних операцій. Після розрахунку усіх складових визначили загальні витрати по 

обслуговуванню під‘їзної колії, які залежать від числа вагонів передаточного поїзда 

на прикладі АТ «Крюковський вагонобудівний завод». 

Математичні розрахунки свідчать про позитивне значення другої похідної в 

формулах, що детально викладаються в доповіді, а тому число вагонів передаточного 

поїзда оптимальне. Сумарні добові витрати на обслуговування під‘їзної колії будуть 

мінімальними. Визначення оптимальної кількості вагонів в передаточному поїзді за 

розробленою методикою здійснено для умов функціонування залізничного 

транспорту заводу. Добовий вагонопотік з прибуття на під‘їзну колію доцільно, на 

нашу думку, наводити з урахуванням коефіцієнту нерівномірності (Кн). Розрахунки 

коефіцієнту нерівномірності вагонопотоку з мережі Укрзалізниці на адресу 

підприємства виконано на основі методів математичної статистики. Спочатку 

обґрунтували варіаційний ряд значень випадкової величини (прибуття магістральних 

вагонів) за період, що аналізували (квартали 2018 року). Інтервал групування 

визначили з урахуванням інструкційних вказівок з організації вагонопотоків на 

залізницях [1]. Коефіцієнт нерівномірності прибуття магістральних вагонів на адресу 

заводу (Кн =1+υ) в першому кварталі склав 1,51, а в середньому за рік величина 

коефіцієнту 1,50. 

Після підстановки параметрів роботи станції примикання Крюків Південної 

залізниці та під‘їзної колії заводу визначили (m=5,5), тобто оптимальна кількість 

вагонів у передаточному поїзді 5,5 одиниць в чотириосному вимірі. В продовж доби 

доцільно планувати подачу чотирьох передаточних поїздів (2 поїзди по 5 вагонів, а 2 

–по 6 вагонів в кожному). Передаточний поїзд, що прибуває зі станції примикання на 

під‘їзну колію заводу, розформовується і вагони підбираються по пунктам, дільницям 

або районам навантаження-вивантаження. Внутрішньозаводські поїзда формуються і 

відправляються після накопичення составу оптимальної норми. При цьому 

забезпечується як найкраще використання потужності локомотивів, так і провізної 

здатності дільниці.  
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Успішне вирішення важливих народногосподарських задач пов'язане з 

підготовкою майбутніх керівних працівників підприємств харчової промисловості 

різних форм власності, в тому числі й економічних кадрів. З економічною реформою 

безпосередньо пов‘язана активізація діяльності в сфері міжнародних відносин, 

удосконалення і розширення зовнішньоекономічних зв‘язків, збагачення виробництва 

досягненнями теорії та практики світового досвіду. 

Органічно притаманна сучасному виробництву риса організованості припускає 

достатньо розвинуту ринкову діяльність, суворе виконання господарських договорів. 

Комплекс спеціальних заходів, які забезпечують виконання наведених вимог 

працюючого в умовах розвинутого ринку підприємства, що називаються 

маркетингом, стає для фахівців предметом як вивчення, так і практичного 

застосування в майбутньому. Маркетинг становить собою теоретичну концепцію 

управління підприємством в умовах гострої конкуренції, особливо на ринку м‘ясних 

виробів. Головним елементом маркетингу стала комплексна організація виробничо-

збутової діяльності компанії, яка направлена на забезпечення оптимальної реалізації 

продукції, на безперебійне просування товару від виробника до споживача з метою 

отримання максимального прибутку [1].  

Серед активних методів навчання все більший розвиток та широке застосування 

отримують ділові ігри, проблемні ситуації та практичні завдання. Ділова гра - це 

відтворення діяльності господарських керівників і кадрів управління, ігрове 

моделювання систем управління маркетингом. Ділова гра дозволяє більш повно 

відтворювати діяльність господарських керівників і спеціалістів, перенести центр 

управлінських рішень з підприємства в його збутові ланки. Вивчення споживача, 

конкурентів, кон‘юнктури ринку, характеристики товару проводиться з метою 

глибокого і постійного реагування на ринок збуту. Його особливість полягає в 

прагненні підприємства спрогнозувати варіанти можливих ситуацій на ринку та мати 

в своєму «портфелі» набір можливих стратегічних рішень. Ділові ігри дозволяють 

активізувати навчальний процес та суттєво прискорити формування у фахівців 

комплексу теоретичних знань, умінь та навичок, які впливають на підвищення 

ефективності майбутньої діяльності працівника. Учасники навчальної ділової гри 

повинні постійно відчувати важливість проблеми, що вирішується, й розуміти, що 

подібні проблеми їм доводиться вирішувати на своєму робочому місті. 

Мета ділової гри, як правило полягає у: відпрацюванні навичок поводження в 

офіційних обставинах та проведення ділових бесід, нарад; оволодіння процесом 

розробки та прийняття рішень; вироблення навичок з пошуку та мобілізації резервів і 

нереалізованих можливостей комерційної роботи. Початкова інформація містить, 

наприклад, дані стосовно фірмового магазину «М‘ясна лавка «КРЕМЕНЧУК М'ЯСО» 

- торговельного підприємства, яке перебуває на повному господарському розрахунку. 
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Для прийняття товарів та їх доставки до місць розвантаження в приміщення для 

зберігання та підготовки до продажу використовуються відповідне обладнання. 

Існуюча матеріально-технічна база, а також робота колективу систематично 

забезпечували виконання основних показників торговельно-господарської діяльності 

магазину. Розрахунки очікуваних доходів на основі показників за останній рік, які 

проведені в період підготовчої роботи щодо переведення магазину на нові умови 

господарювання, показали, що доходи на власні потреби виявилися нижче 

відповідних витрат. У зв‘язку з цим за нашою участю були розроблені та реалізовані 

заходи, які створили можливість для роботи магазину в нових умовах 

господарювання. 

Попередній аналіз показав, що в магазині мають місце невикористані резерви 

підвищення ефективності та якості праці, зокрема за рахунок покращення 

комерційної діяльності. До цього часу не була здійснена необхідна перебудова 

комерційної роботи. Не переглядались посадові обов‘язки комерційних працівників. 

У зв‘язку з тим, що в магазині немає спеціальної служби, яка займається вивченням 

попиту, організація цієї роботи покладена на торговельний відділ. Внаслідок значного 

обсягу роботи, що виконується комерційними працівниками, вони не в змозі на 

відповідному рівні організувати вивчення незадоволеного, реалізованого та попиту, 

що формується, отримання достовірної інформації про нього, а також відповідну її 

обробку. Як результат, потреба в одних м‘ясних виробах збільшується, а в інших - 

занижується. Спостерігається неефективний зв‘язок торгового відділу з 

диспетчерською службою управління підприємства. Він обмежується наданням 

письмової інформації про невиконання заявок. Слабо впроваджуються найбільш 

ефективні методи організації торгово-технологічного процесу продажу. Учасники 

ділової гри під управлінням керівника розбиваються в декілька груп (ігрових) і 

експертну групу, розподіляють між собою ролі директора магазину, його заступника, 

товарознавців, продавців та інших. Усі групи виконують однотипні завдання: 

виявляють невикористані резерви підвищення ефективності комерційної роботи в 

магазині, висувають свої рішення щодо їх реалізації та захищають на нарадах, що 

проводяться експертною групою. Експертна група утворюється в складі 4-5 

найбільше підготовлених учасників ділової гри.  
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Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності організації виробництва, конкурентоздатності продукції та послуг на 

основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 

організації праці, робочих місць. Дослідженню проблемних аспектів у області 

організації праці на підприємствах присвячено роботи зарубіжних і вітчизняних 

вчених, зокрема В. Г. Васильков [1], В. О. Онищенко [2], А. А. Федченко, Н. А. 

Волгина, Г. В. Савицької. Організація праці має як статичний аспект, тобто структуру 
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праці, так і динамічний, тобто функціонування, поведінку, взаємодію людей в процесі 

трудової діяльності. Робоче місце повинно проектуватися на основі вимог наукової 

організації праці, що створює умови високої ефективності та якості праці працівника. 

Основними принципами раціональних робочих місць спеціалістів є облік 

ергономічних показників працівника, рівня оснащеності робочих місць засобами 

автоматизації, забезпечення своєчасного та повного обслуговування, а також 

створення раціональної системи розподілу праці спеціалістів та їх кооперації. 

Організаційний рівень робочих місць визначається комплексом показників, які 

характеризують технічне та організаційно-економічне забезпечення, а також 

факторами, які відображають умови праці на робочому місці. На рис. 1 наведена 

схема класифікації основних показників, які визначають організаційний рівень 

робочих місць спеціалістів.  

 

 

 

 

 

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація показників, які характеризують організаційний 

рівень робочих місць 
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В системі запропонованої класифікації розглядається структура показників, які 

характеризують організаційно-економічний та технічний рівні, а також санітарно-

гігієнічні фактори, які впливають на організаційний рівень робочих місць.  

Показник, який характеризує організаційно-економічний рівень, визначається 

системою часткових показників, які відображають раціональність розміщення 

робочих місць, централізацію довідково-інформаційного обслуговування, рівні 

нормування, розподілу та кооперації праці, зайнятість працівників та рівень 

автоматизації робіт. Технічний рівень робочого місця характеризує ступінь 

оснащеності його необхідною організаційною технікою, а також відповідність її до 

сучасних вимог. Показники технічного рівня робочого місця працівника 

відображають забезпечення адміністративно-господарчими меблями, 

обчислювальною технікою та засобами зв‘язку, засобами праці, засобами збору та 

зберігання інформації, канцелярськими та допоміжними матеріалами. Санітарно-

гігієнічний рівень робочих місць характеризується сукупністю елементів виробничого 

середовища, який впливає на функціональний стан працівника. Різноманітність 

впливу виробничого середовища виражається у єдиному комплексному показнику, 

який враховує температурний режим, ступінь освітлення, рівень шуму, кратність 

обміну повітря, а також естетичне оформлення робочого місця. При проектуванні 

організації робочого місця працівників підприємства необхідно дотримуватися всіх 

вимог наукової організації праці. Особливу увагу необхідно приділити забезпеченню 

робочого місця засобами зв‘язку, обчислювальною технікою, завдяки чому можна 

оперативно отримувати і передавати необхідну інформацію. У кінцевому результаті 

це впливає на оперативність управління підприємством, скорочує непродуктивність 

витрат робочого часу. Покращення умов праці менеджерів, технічних працівників і 

службовців пов‘язане із здійсненням ряду санітарно-гігієнічних і організаційно-

технічних заходів, направлених на оздоровлення працівників. У першу чергу це 

стосується дотримання санітарно-гігієнічних норм освітлення, температурного 

режиму, вологості, рівня шуму та вібрації.  
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Одним із найбільш важливих аспектів функціонування підприємств є 

інвестиційна діяльність. Формування інвестиційної привабливості підприємства 

необхідно для забезпечення конкурентоспроможності продукції і підвищення її 

якості, структурної перебудови виробництва, створення необхідної сировинної бази 

для ефективного функціонування підприємств, вирішення соціальних проблем, 

зокрема для забезпечення ефективного функціонування підприємств, їхнього 

стабільного стану й у зв'язку з цим вони використовуються для досягнення 

подальшого розширення і розвитку виробництва. Підприємство повинно 

максимально підвищувати свою інвестиційну привабливість для того, щоб інвестор 
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вклав гроші саме в його проект, тому питання інвестиційної привабливості 

підприємства є дуже актуальним на сьогоднішній день, коли конкуренція за 

інвестиційні ресурси стає все жорсткішою. Метою дослідження є узагальнення 

наукових підходів до визначення інвестиційної привабливості підприємства як 

економічної категорії. В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення 

сутності поняття «інвестиційна привабливість підприємства». Це питання розглядали 

як вітчизняні, так зарубіжні дослідники, зокрема І. О. Бланк, В. В. Бочаров, Л. В. 

Кирик, С. О. Іщук, Т. В. Кулініч, К. П. Покатаєва кожен з яких має свою точку зору 

стосовно поняття інвестиційної привабливості підприємства та методів її оцінки. В 

основному відмінності підходів науковців полягають у аналізі різного набору 

фінансових показників, а в цілому повторюють та доповнюють одна одну. Підходи до 

визначення поняття інвестиційної привабливості підприємства наведені в табл.. 1 

Таблиця 1 –Підходи до визначення поняття інвестиційної привабливості 

підприємства 
Автор Загальний зміст підходу 

І. О. Бланк [1] 

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства на основі 

фінансових показників таких як: фінансова стійкість, 

прибутковість, ліквідність активів та оборотність активів 

К. П. Покатаєва [2] Інтегральна характеристика доцільності вкладення капіталу в 

потенційні об‘єкти інвестування з огляду на їх інвестиційний 

потенціал та пов‘язані з цим процесом специфічні 

(мікроекономічні) й неспецифічні (макроекономічні) інвестиційні 

ризики 

В. В. Бочаров [3] Досягнення мінімального ризику при вкладенні грошей у цінні 

папери тільки тих підприємств, які є стабільними та забезпечать 

отримання високого прибутку 

Л. В. Кирик  Характеристика доцільності щодо інвестування у нього в 

термінах здійснення інвестиційної діяльності з максимальним 

ефектом за мінімальних витрат 

С. О. Іщук,  

Т. В. Кулініч 

Інтегральний показник, що об‘єднує систему формальних і 

неформальних критеріїв, за якими визначається доцільність 

вкладення капіталу в потенційний об‘єкт інвестування; 

сукупність певних параметрів та характеристик, притаманних 

цьому регіону, які дозволяють йому залучати необхідний обсяг 

капіталу на взаємовигідних з інвесторами умовах 

І. В. Нападовська  Системна сукупність потенційних можливостей вкладання 

коштів з метою отримання економічної ефективності у 

майбутньому як наслідок результатів минулої господарської 

діяльності потенційного об‘єкта інвестування, суб‘єктивно 

оцінювана інвестором 

С. С. Донцов Надійність отримання прибутку при вкладанні грошей в цінні 

папери підприємства 

 

В результаті проведеного дослідження пропонується інвестиційної 

привабливість підприємства розглядати як самостійну економічна категорію, що 

характеризується не тільки стійкістю фінансового стану підприємства, прибутковістю 

капіталу, курсом акцій і рівнем виплачуваних дивідендів, а разом з тим формується 

завдяки конкурентоспроможності продукції, клієнтоорієнтованості підприємства, що 

виражається в якнайповнішому задоволенні потреб споживачів.  
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Отже, інвестиційна привабливість підприємства – це його інтегральна 

характеристика як об'єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив розвитку 

(динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), ефективності 

використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і 

фінансової стійкості, а також низки неформалізованих показників (професійні 

здібності керівництва, галузева та регіональна приналежність підприємства, стадія 

життєвого циклу, добросовісність підприємства як партнера). Проте, проблема 

залучення інвестицій у підприємство потребує подальшого дослідження, особливо 

треба приділити увагу методам оцінки інвестиційної привабливості підприємства, 

зведення її результатів у інтегральний вид та його інтерпретацію. 
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Розвиток ринкових відносин в економіці України і формування конкурентного 

середовища об‘єктивно вимагають розвитку та ефективного функціонування цынової 

политики як невід‘ємної складової частини системи планування на підприємстві. 

Особливе значення, з точки зору забезпечення високих фінансових результатів і 

усталеної конкурентної позиції, має розробка ефективної цінової стратегії 

підприємства, наукова обґрунтованість якої є однією з основних передумов успішної 

діяльності підприємства. Однак низка завдань методичного забезпечення формування 

цінової стратегії підприємства на товари споживчого призначення в умовах 

конкурентного середовища розроблені недостатньо повно, вимагають уточнення і 

розвитку в сучасних умовах господарювання. Проблеми ціноутворення в ринкових 

умовах розглядаються на теоретичному і методологічному рівні такими 

вітчизняними і закордонними вченими, як: М. М. Артус [1], О. Є. Мазур [2], П. 

Друкер, П. П. Борщевський, П. І. Гайдуцький, В. В. Іванієнко. 

Розробка і реалізація цінової стратегії – один з найважливіших напрямів 

стратегічного менеджменту. Рівень цін значною мірою визначає комерційні 

результати (прибуток, рентабельність підприємства і конкретного виду продукції, 

період окупності й ефективність капітальних витрат) і фінансовий стан підприємства. 

Ціна виступає як засіб маркетингової політики, і в цьому розумінні цінова стратегія 

може розглядатися як складова маркетингової стратегії підприємства. Для 

формування загальної політики ціноутворення необхідно визначити цільовий ринок 

(сегмент світового ринку), проаналізувати сприйняття товару, а також відповідність 

інших елементів маркетингового комплексу – товару, просування, каналів розподілу. 

Після формування загальної політики ціноутворення визначаються цілі 

ціноутворення, обирається метод розрахунку ціни та встановлюється ціна. 

Основними етапами встановлення ціни є вибір базисної ціни, вибір базисної умови 

поставки, врахування можливості надання (отримання) знижки, розрахунок ціни до 
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переговорів, коригування ціни, визначення оптимальної ціни. Останнім елементом у 

схемі послідовності ціноутворення є реалізація цінової стратегії, яка базується на 

використанні окремо та в комбінації таких інструментів: встановлення стандартних 

або змінних цін; використання єдиних або гнучких цін; застосування округлених та 

неокруглених цін; використання залежності «ціна – якість»; застосування адаптивних 

інструментів. Вибір цінової стратегії значною мірою залежить від маркетингових 

цілей підприємства , які, у свою чергу, визначаються конкурентною позицією на 

даному ринку, особливістю товару, фінансовим станом (табл. 1). 

Таблиця 1 – Цінові стратегії залежно від цілей підприємства на зовнішньому 

ринку 

Мета Цінова стратегія Сутність стратегії 

Вихід на новий 

ринок 

«проникнення» ціни нижчі від цін 

конкурентів 

Презентація нового 

товару 

«зняття вершків» встановлення максимальної 

ціни 

Захист позицій відкрита цінова війна зниження цін 

надання «прихованої» 

знижки 

підвищення якості при 

збереженні рівня ціни 

послідовний перехід за 

сегментами 

поступове зниження цін у 

процесі переходу з одного 

сегмента на інший 

Швидка 

компенсація витрат 

«доступних цін» встановлення невисокої ціни 

в розрахунку на обсяги 

продажу 

Задовільна 

компенсація витрат 

«цільових цін» встановлення ціни, яка 

забезпечить стабільність на 

2-3 роки 
 

Високі, «престижні» ціни асоціюються у споживачів із високою якістю товарів, 

що зумовлена використанням дорогих матеріалів, ретельним виготовленням, суворим 

контролем, а також високим рівнем сервісу. Висока ціна, відіграючи роль індикатора 

якості, має найбільший вплив при купівлі складних і цінних товарів. Низькі ціни, 

привабливі для значної частини ринку, дають змогу збільшувати обсяги продажу 

товарів, вести активну цінову конкурентну боротьбу. 

При використанні стратегії «зняття вершків» підприємство спочатку встановлює 

на свій товар високу престижну ціну, яка робить його досяжним лише для верхніх 

ешелонів ринку. Після уповільнення першої хвилі збуту ціни поетапно знижують, що 

дає змогу поступово залучати до купівлі товару дедалі більшу кількість ринкових 

сегментів, знімаючи з кожного з них фінансові «вершки».  

Використання стратегії «зняття вершків» дозволяє компенсувати значні витрати 

на науково-дослідні розробки «піонерних» товарів і впровадження їх у виробництво, 

витрати на рекламу при виведенні товарів на ринок. Вибір цієї стратегії обумовлений 

наступним: перша група споживачів нового товару (сегмент із високим рівнем 

доходів) менш чутлива до високої ціни, ніж подальші сегменти; висока початкова 

ціна створює образ високої якості товару; збільшення початкової ціни найчастіше 
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викликає опір ринку, тоді як поступове зниження ціни сприймається доброзичливо. 

Деякі підприємства ефективно використовують стратегію «проникнення», відразу 

встановлюючи на свою продукцію відносно низьку ціну, сподіваючись у такий спосіб 

залучити велику кількість споживачів та захопити значну частку ринку. 

Встановленню ціни проникнення сприяють такі умови: ринок характеризується 

високою ціновою еластичністю попиту; збільшення обсягів збуту сприяє зниженню 

витрат на виробництво і реалізацію продукції; низька ціна не приваблює потенційних 

конкурентів. 
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В умовах раціоналізації обсягів виробництва на підприємствах нафтопереробної 

галузі спостерігається зниження питомої частки змінних за одночасного збільшення 

постійних витрат в загальній сумі собівартості одиниці продукції. Загострення 

конкуренції на ринку нафтопродуктів вимагає удосконалення планування, обліку і 

контролю постійних витрат, розробки та впровадження заходів по їх зниженню. 

Дослідженню проблемних аспектів системи управління витратами на підприємстві 

присвячено роботи зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема К .Л. Ларіонова [1], С. 

А. Николаєва [2].  

Метод повного розподілу витрат передбачає перерозподіл зверху донизу всіх 

витрат підприємства з віднесенням на відповідні носії. Для підприємств 

нафтопереробної промисловості характерна велика різноманітність місць виникнення 

постійних витрат. Сферу відповідальності за постійними витратами пропонується 

визначити у відповідності до організаційної схеми адміністративного та виробничого 

управління з врахуванням функціональної належності витрат до певної сфери 

діяльності. У відповідності з існуючою схемою виробничого кругообігу доцільно 

акцентувати увагу на основних джерелах виникнення витрат: постачання сировини, 

матеріалів, палива та енергії; виробництво продукції та послуг; реалізація продукції 

та послуг; управління підприємством. Об‘єктом віднесення відповідних витрат, 

наприклад, в постачанні є обсяг сировини, матеріалів, палива, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. В постійні витрати сфери постачання доцільно 

включати витрати не тільки відділу матеріально-технічного забезпечення, 

комплектації обладнання, маркетингової служби, лабораторії з перевірки якості нафти 

та матеріалів, але й витати на утримання загальнозаводських товарно-сировинних 

складів. 

У витрати сфери реалізації продукції та послуг можна включити і затрати на 

утримання служб збуту та відвантаження готової продукції, реклами тощо. Витрати 

на утримання товарно-сировинних складів відносяться на загальновиробничі. В 

результаті технічного прогресу в нафтопереробній галузі зростає оснащеність 

товарно-сировинних складів, оптимізується їх місткість та кількість, здійснюється 

відокремлення складських витрат в самостійне місце виникнення затрат. Ступінь 
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деталізації витрат за місцями виникнення за основним виробництвом нафтопродуктів 

наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Місця виникнення постійних витрат за основним  виробництвом 

нафтопродуктів 

 

Сучасний товарно-сировинний склад – це специфічний виробничий підрозділ з 

великим обсягом роботи по заповненню та вивільненню місткостей, де ведеться облік 

і контроль сировинних запасів нафти різних родовищ за якісним складом. Складські 

споруди на підприємствах територіально відокремлені, операції з прийомки, 

зберігання і видачі сировини функціонально однорідні. Витрати на утримання 

загальнозаводських складів можна відносити на собівартість продукції 

нафтопереробки за єдиною розрахунковою основою.  
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Персональну відповідальність за величину витрат на утримання складських 

місткостей доцільно відносити на завідуючих складів. На більш високому рівні таку 

відповідальність доцільно покласти на керівництво товарно-сировинних цехів та 

відділів матеріально-технічного забезпечення, яким підпорядковуються склади на 

нафтопереробних підприємствах. Така господарська одиниця як склад підприємства 

задовольняє усім характерним умовам утворення місць виникнення постійних витрат. 

Відокремлення витрат матеріально-технічного постачання та збуту продуктів 

нафтопереробки в єдині комплекси в транснаціональній компанії посилило контроль 

за економічністю розрахункової діяльності цих важливих підрозділів. Пропонується 

впроваджувати управлінські рішення щодо зниження витрат з постачання та збуту, 

раціоналізації запасів, особливо сирої нафти, розробки різних варіантів організації 

постачання сировини з застосуванням автоматизації товарно-сировинного 

господарства. 
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У ринкових умовах господарювання, сучасним машинобудівним підприємствам 

потрібно розглядати не тільки взаємозв‘язок кількісних та якісних характеристик 

кадрів підприємства, але, насамперед, їх потенційні можливості для забезпечення 

стратегічних завдань і досягнення перспективного розвитку. 

В умовах євроінтеграційних та глобалізаційних змін, за високої мобільності 

кадрів, пошук і підготовка висококваліфікованих фахівців є надважливим завданням. 

Незважаючи на високий потенціал, сучасний стан кадрового забезпечення 

вітчизняних машинобудівних підприємств є незадовільним та неефективним. Наразі, 

до проблем кадрового забезпечення можна віднести: скорочення кількості 

працівників, відсутність моральної мотивації до праці; зниження привабливості 

працевлаштування в машинобудуванні; значний розрив між рівнем заробітної плати 

та рівнем потреб працівників; проблеми створення робочих місць; зменшення 

стимулюючої ролі заробітної плати; нестача кваліфікованих кадрів, здатних 

сприймати та впроваджувати нововведення; несприятливі умови праці; обмеженість 

соціального забезпечення працівників; відсутність інвестицій в розвиток людських 

ресурсів.  

В якості принципів розвитку кадрового потенціалу підприємств 

машинобудівного комплексу пріоритетними були виокремлено: 

- принцип науковості - використання сучасних досягнень комплексу наук в 

сфері управління працею і його розвитком, тобто забезпечення ефективності 

управління при поєднанні накопиченого практичного досвіду та відкритих наукою 
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законів, закономірностей, методів управління; 

- принцип системності - прогнозування, облік та аналіз розрахункових 

показників розвитку факторів виробництва у взаємозв‘язку з показниками розвитку 

організації вцілому. Такий взаємозв‘язок з розрахунковими показниками розвитку 

організації, при реалізації відповідних заходів, припускає, що кадрові менеджери та 

лінійні керівники розглядають кадровий потенціал як цілісну, взаємозалежну 

динамічну систему, що охоплює всі категорії працівників. Ця система спрямована 

на формування та ефективне використання людського капіталу; 

- принцип специфічності - облік особливостей трудового ресурсу, 

закономірностей його розвитку і розрахункових значень меж, та галузевої 

специфіки використання, тобто підвищення ефективності використання кадрового 

ресурсу; 

- принцип оптимізаційності - оптимізація характеристики об‘єкта дослідження 

– кадрового потенціалу з використанням оптимального числа показників і 

параметрів, що означає забезпечення точності та достовірності прогнозу розвитку 

об‘єкта дослідження; 

- принцип альтернативності - аналіз альтернативних варіантів розвитку 

факторів виробництва, визначення потенціалу, з врахуванням витрат ресурсів і часу 

та випадкових процесів і непередбачених відхилень за збереження прогнозованих 

тенденцій.  

- принцип гнучкості – забезпечення гнучкості при виробленні та прийнятті 

управлінських рішень щодо розвитку об‘єкта та безпосереднього фактора 

виробництва; 

- принцип безперервності - коригування прогнозів розвитку об‘єкта 

дослідження у відповідності з внутрішніми та зовнішніми змінами середовища 

його існування; 

- принцип адресності - визначення відповідальності, цілей і завдань суб‘єктів 

управління. Визначення функцій, обов‘язків служб вищого управлінського апарату, 

які відповідають за реалізацію стратегії розвитку кадрового потенціалу; 

- принцип рентабельності - прогнозування економічного ефекту від 

впровадження заходів у напрямі забезпечення ефективності діяльності підприємства. 

Виокремлені принципи є необхідними для повноцінного розвитку кадрового 

потенціалу машинобудівних підприємств. Однак, проведений аналіз засвідчив, що в 

них були слабо враховані євроінтеграційні та глобалізаційні процеси, які на 

сьогоднішній день характерні для забезпечення розвитку вітчизняного 

машинобудівного комплексу, що функціонує в сучасних ринкових умовах.  

Нині, для забезпечення кадрового потенціалу в машинобудуванні, актуальним 

є використання інтеграційних процесів в діяльності суб‘єктів господарювання, що 

позитивно вплине на процес його розвитку. Крім того, врахування глобалізаційних 

процесів дозволить швидко і ефективно поширювати передові методи організації 

праці, при цьому необхідно врахувати спеціалізацію суб‘єктів господарювання, які 

входять в інтеграційні об‘єднання машинобудівного комплексу. 

Відсутність процесного підходу до управління розвитком кадрового потенціалу, 

неврахування особливостей інтеграційних процесів, розробки відповідних 

інструментів стає гальмом розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств.  

Тому, з метою забезпечення ефективності розвитку кадрового потенціалу, 

необхідно використання й наступні принципи: принцип командної єдності – коли 



140 

 

 

всі члени інтеграційного об‘єднання при реалізації заходів розвитку кадрового 

потенціалу несуть колективну відповідальність за результати діяльності команди, а 

всі обов‘язки та функції формуються та уточнюються в процесі управління; 

принцип комплементарності – коли взаємодія між фрагментами програм 

інтелектуального розвитку кадрового потенціалу призводить до утворення стійких 

процесів необхідних для забезпечення ефективного інноваційного розвитку 

підприємств. 

 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА 

СУЧАСНИХ АСФАЛЬТОЗМІШУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК 

Локтіонов В.В., Хоменко М.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Прогресивною формою реалізації комплексної підготовки виробництва за 

висловом багатьох авторів [1, 2] виступає програмно-цільове планування і управління 

роботами по створенню і освоєнню нової продукції. Застосування програмно-

цільових методів організації підготовки виробництва асфальтозмішувальних 

установок в АТ «Кредмаш» дозволяє забезпечити взаємоув‘язку робіт, збалансувати 

цілі плану з ресурсами, ефективно управляти комплексом робіт по створенню цього 

виду продукції, зосередити зусилля колективу на вирішенні найбільш важливих задач 

науково-технічного прогресу. Структура програми і порядок її розробки 

визначаються як конкретними умовами функціонування підприємства, так і 

особливостями нової продукції з комплексним вирішенням питань АСУ 

технологічними процесами. 

На підприємстві опрацьовуються наступні розділи цільової програми: техніко-

економічне обґрунтування здійснення робіт по підготовці створення і освоєння нової 

продукції з визначенням мети програми і показників її реалізації; зміст програми 

робіт з виділенням підпрограм різних рівнів з ідентифікацією обсягів операцій і 

ресурсів по кожній складовій; характеристика критеріїв ефективності, які призначені 

для оцінки і відбору варіантів програм і підпрограм по строкам, витратам і 

параметрам нової продукції; варіанти програм і окремих підпрограм з різними 

показниками ефективності, результати оцінки варіантів за вибраними критеріями; 

розподіл зафіксованих в програмі робіт по підрозділах з призначенням керівників 

програм і підпрограм, відповідальних виконавців; графік виконання, обліку і 

контролю робіт з визначенням строків закінчення операцій; характеристику 

організаційної структури системи управління програмою і комплексу положень і 

документів з регламентації операцій; умови матеріального і морального заохочення 

виконавців робіт.  

За системного підходу особливе значення приділяється взаємним фаховим 

зв‘язкам між працівниками, структурного поєднання членів конструкторсько-

технологічних служб в інтегроване ціле по створенню і освоєнню сучасних 

асфальтозмішувальних установок. Наведена концепція стає корисною за умови 

практичної реалізації побудованих схем організаційних систем. Традиційно 

організаційна система розподіляється на три підсистеми [2]. Елементами підсистеми 

техніки є предмети, створення яких - мета промислового підприємства. Елементами 

підсистеми праці виступають роботи і виробничі завдання, здійснення яких необхідно 

для створення підсистеми техніки. Працівники підприємства, що виконують роботи і 
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виробничі завдання, ототожнюються із складовими підсистеми управління. 

Взаємозв‘язки між виконавцями по узгодженню, регулюванню, стимулюванню і 

обмеженню їх дій зливаються воєдино і втілюються в елементах праці та техніки. 

Працівник, його функціональний керівник, середовище, зв‘язки і взаємовідносини 

між цими елементами визначають ефективність конструкторської роботи. Зв‘язки між 

конструкторами (дослідниками, технологами, випробувачами тощо) і їх керівниками 

– це елементи вертикальних потоків, які лежать в основі класичної доктрини 

управління. Вони представляють собою структурні властивості і фактори статичного 

стану підсистеми управління підготовкою створення нової продукції з комплексним 

вирішенням питань АСУ технологічними процесами. 

Лінійну карту розподілу відповідальності рекомендується розглядати як засіб 

узгодження входів і виходів системи проектування сучасних асфальтозмішувальних 

установок. Посади спеціалістів з проектування підсистеми управління пропонуємо 

приймати за входи, задачі з вирішення конструкторсько-технологічних аспектів – за 

виходи, а символи матриці за таких умов характеризують зв‘язки між задачами і 

посадами. Наведену методику доцільно доповнити двома етапами, що удосконалить 

використання системного підходу до підготовки створення і освоєння нової 

продукції. По-перше, чітко сформулювати суть символів, що заповнюють клітинки 

матриці в системних термінах. Більшість аспектів неформальних зв‘язків 

формалізуються при проектуванні нових виробів та відображається разом з 

формальною організацією в структурі підсистеми управління. По-друге, 

запропоновано вибирати системні символи із однієї строчки лінійної карти розподілу 

повноважень, що відносяться до однієї задачі, та враховувати перетворення і 

опрацювання стосовно впровадження раціонального конструкторсько-технологічного 

рішення. За таких умов з‘являється можливість нарисувати схему зв‘язків, що 

відповідають символам конструкторської задачі. За нашою участю опрацьовані 

управлінські аспекти конструкції відсосу запиленого повітря з врахуванням 

функціонування агрегату готової суміші асфальтозмішувальної установки, агрегату 

мінерального порошку підвищеної місткості, скруберу Вентурі та димососу власного 

виготовлення при проектуванні рукавного фільтра. Використання такого підходу 

дозволяє показати взаємозв‘язки або взаємні контакти між конструкторсько-

технологічними працівниками, що приймають участь в підготовці створення і 

освоєння нового виробу. Таким чином, підсистеми управління конструювання з 

позицій системного підходу входять складовими в систему розподілу 

відповідальності з проектування рукавного фільтра. Установки рукавного фільтра 

призначені для очистки димових газів від сушильних барабанів 

асфальтозмішувальних установок ДС-185 і ДС-168 продуктивністю до 50 і 160 т/год. 

за використання як палива природного газу або рідких фракцій перегонки нафти. 

Установки рукавного фільтру можуть застосовуватися для комплектації систем 

пилового очищення різного обладнання. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
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Пошук перспективного шляху розвитку бізнесу – основне питання , що хвилює 

ділових людей України. Один із варіантів відповіді на нього – франчайзинг. 

Франчайзингові технології в торгівлі здатні в значній мірі мінімізувати ризик 

підприємців, що починають працювати, і надати фінансову стійкість «брендам» 

ретейлорів зі стажем. Проблеми франчайзингу та регулювання діяльності у цих 

сферах досліджувалися у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених-

економістів. 

Фінансовий кризис все більше охоплює одну із найбільших в останні роки 

галузь вітчизняної економіки – мережеву торгівлю. В умовах майже повної 

відсутності кредитних коштів і загрози зниження товарообігу, найбільш приваблива 

для інвестицій сфера ритейлу переходить до найбільш ризикової і досить часто 

доводиться відмовлятися від стратегій регіональної експансії за рахунок власних та 

залучених ресурсів. Проте спеціалісти звертають увагу на те, що франчайзингові 

технології в торгівлі здатні в значній мірі мінімізувати ризик і надати стійкість 

брендам ретейлорів. Проведені американськими економістами дослідження у період 

попередньої економічної кризи засвідчили, що майже половина нових компаній, 

викритих у світі, як правило, перестають існувати уже через 2 – 3 роки, а через 5 років 

рівень банкрутств досягає 70%. При цьому, за даними міністерства торгівлі США, 

протягом року закриваються тільки 4% компаній, що працюють в системі 

франчайзингу. За результатами дослідження Міжнародної франчайзингової асоціації 

кількість банкротств серед франчайзингових компаній становить, як правило не 

більше 1%. 

В сучасних умовах ризиковим є будь-яке вкладення коштів в підприємницьку 

діяльність. Однак по мірі виходу економіки із самої критичної фази кризи 

франчайзинг стане одним із найбільш прогнозованих варіантів розвитку регіональних 

торгових мереж, в тому числі м‘ясними виробами. Тим паче, що в Україні вже 

напрацьований позитивний досвід франчайзингу в торгівлі. Рівень проникнення 

франшиз у сферу ритейла, по оцінкам спеціалістів, вже становить близько 30%. При 

цьому, за оцінками Української асоціації франчайзингу, кількість франчайзерів за рік 

збільшилось приблизно на 25%. 

Франчайзинг – форма тривалого комерційної співпраці, в процесі якої власник 

франшизи (франчайзер) надає індивідуальному підприємцю або групі підприємств 

(франчайзи) ліцензію на виробництво продукції, торгівлю товарами або надання 

послуг під торговою маркою франчайзера на визначеній території, на термін і умовах, 

визначеним договором. За умовами доступності франшиз і технології ведення 

роздрібного бізнесу для франчайзи спеціалісти умовно поділяють франшизи на 

промислову і продовольчу групу (non – food і food). Раніше франшизи non – food 

майже співпадали з умовами для ексклюзивних дистриб‘юторів. Франшиза – право на 

створення комерційного підприємства і на торгівлю продукцією або надання послуг 

великою фірмою на визначених умовах за визначену вартість. Більшість 

франчайзеров не вимагали плати за саму франшизу, а в деяких випадках в договорах 

комерційної концесії навіть відсутні вимоги виплати роялті (періодичні платежі, 

франчайзи за використання об‘єктів права інтелектуальної власності і оперативних 
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систем ведення бізнесу). Фактичною метою надання франшизи для власника бренду є 

збільшення збутової мережі і збільшений продаж за рахунок другого підприємства 

(франчайзи). Останній зобов‘язаний обмежити асортимент виключно товаром, який 

поставляє франчайзер по твердій рекомендованій ціні. В останні роки умови трохи 

змінились, так як франчайзингам не вистачало оборотних коштів і до початку 

фінансової кризи. Скоріш за все в даних умовах більшість власників франшиз 

враховують їх безоплатне надання додатковим не оправданим ризиком. Враховуючи 

тяжке фінансове становище в країні багато власників франшиз стали більш гнучко 

підходять до формування рекомендованих цін на поставлений товар. Додатковою 

можливістю вижити для франчайзи є і те, що відпускні ціни на товар, який 

реалізується по договорам франчайзингу, як правило, набагато нижче цін на 

аналогічні товари для «франшизо незалежних» підприємств. До речі, в ціну франшизи 

може входити вартість першої партії товару для нового магазину. Крім того, слід 

пам‘ятати, що за рахунок франчайзера складається бізнес – план, проводиться 

навчання персоналу, надається маркетингова і консультаційна підтримка на всіх 

етапах функціонування магазину, а також допомога в його оформленні (до надання 

обладнання). А це, в умовах фінансової кризи є дієвою допомогою для підприємця – 

початківця. Важливе значення має і швидкість відкриття франчайзингового магазину. 

Ще один аргумент на використання франчайзингу, - це те, що навіть бізнесмен – 

початківець, придбавши франшизу, одержує можливість працювати під маркою 

відомого бренду. Але не дивлячись на сприятливість сторін, основні ризики у 

франчайзинговій групі non – food пов‘язані тільки з діяльністю франчайзи, точніше з 

їх можливим відступом від франчайзера у «вільне плавання». Але загубивши одну 

точку, франчайзер може успішно продавати свій товар в інших магазинах мережі і 

відкривати нові. Навіть після розірвання договору комерційної концесії франчайзи, 

власник франшизи не понесе великих втрат.  

Останнім часом спеціалісти в області франчайзингу виступили з досить 

сміливим прогнозом: економічна криза підбурить проникнення відносин по 

договорам комерційної концесії в галузі продовольчого ритейла. Причому експерти 

впевнені, що франчайзинг може бути цікавим як крупним мережевим оператором, так 

і дрібним регіональним мережам. Перші в умовах дефіциту вільних коштів можуть 

продовжити регіональний розвиток шляхом франчайзингу. Другі в тяжкій фінансовій 

ситуації можуть зберегти бізнес і одержати додаткову опору.  

 

ЗБІЛЬШЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ ДОХІДНОСТІ ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ОЛИВ 

Писаренко О.Ю. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Хоменко Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах сучасного стану розвитку нафтопереробної промисловості внаслідок 

децентралізації комерційної діяльності, збільшення кількості спільних підприємств 

актуального значення набуває дослідження обсягів і ефективності інвестиційної 

діяльності. При прийнятті рішень стосовно довгострокових інвестицій виникає 

потреба в прогнозуванні їх ефективності. Для цього потрібний довгостроковий аналіз 

доходів і витрат, на основі яких розраховують загальновизнаний набір показників: 

строк окупності інвестицій, індекс їх рентабельності, чиста поточна вартість та норма 
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[1,2]. В основу розрахунків названих показників покладено порівняння обсягів 

інвестицій і майбутніх грошових надходжень. Для оцінки ефективності інвестицій в 

світовій практиці, серед багатьох показників, використовується внутрішня норма 

дохідності (IRR) [1]. Показник IRR – це ставка дисконту, за якого дисконтовані 

доходи від проекту дорівнюють інвестиційним витратам. Максимально прийнятну 

ставку дисконту визначає внутрішня норма дохідності, за якої можна інвестувати 

кошти без будь-яких втрат для власників. Значення внутрішньої норми дохідності 

(IRR) розраховують за наступним рівнянням: 
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де CFn - доходи за кожний рік CF (кеш-флоу) приводяться до поточної дати; I0 - 

поточна вартість витрат; n - число років в розрахунковому періоді. 

Внутрішня норма дохідності показує її величину, що очікується, або 

максимально допустимий рівень витрат в проект, що інвестується. IRR повинен бути 

вищим середньо виваженої ціни ресурсів, що інвестуються. Інвестор може прийняти 

рішення стосовно інвестиційного проекту, якщо наведена умова витримується. В 

протилежному випадку витрати, що інвестуються, будуть не ефективними. Реалізація 

в промисловому виробництві спільним українсько-французьким підприємством 

«Фрасмо» відповідної частини наукових розробок забезпечує серйозний прорив на 

ринку моторних олив. Для зниження ризику втрат для інвесторів та зменшення строку 

окупності власного капіталу в транснаціональній компанії «Укртатнафта» створено 

венчурний фонд, який використовується для часткового або повного фінансування 

наукових розробок як складової частини інноваційних проектів. Проект розкладається 

на два етапи: розробка технології за рахунок венчурного капіталу і промислове 

освоєння створеної технології. Промислове виробництво, тобто друга частина 

проекту, повинне фінансуватися за кошти інвестора. Такий підхід підвищує 

привабливість реалізації інвестиційних проектів, знижує ризики інвесторів, які 

вкладають кошти тільки в промислове виробництво. При визначені IRR можна 

використати фінансові функції програми калькуляції електронної таблиці Excel. За 

відсутності можливості використання електронної таблиці визначити рівень IRR 

можна методом послідовної ітерації. Для цього чисту поточну вартість (NPV) 

розрахували для різних рівнів дисконтної ставки (r) до того значення, поки величина 

NPV не стане від‘ємною. Дослідили проект технології виготовлення оливи моторної 

дизельної Талузія – ХТ-70 вартістю 6 млн. грн., який дозволить отримувати щорічно в 

продовж чотирьох по 2,5 млн. грн. [2].  

Внутрішня норма дохідності інвестиційного проекту свідчить, якщо IRR вище 

альтернативної дохідності, яка установлюється на ринках капіталу і приймається як 

ставка дисконту, то проект доцільно прийняти. За умови, коли IRR > r, проект буде 

мати позитивну величину NPV. Якщо IRR = r, то проект має нульову величину NPV, а 

при IRR < r чиста поточна вартість проекту буде мати від‘ємне значення. Таким 

чином, при порівняні внутрішньої ставки дохідності інвестиційного проекту з 

альтернативною, можемо визначити, якою буде чиста поточна вартість проекту – 

позитивною чи від‘ємною. За більшого розриву між IRR і ринковою нормою 

дохідності менше ризик інвестування капіталу. Показники ефективності інвестиційної 

діяльності NPV і IRR взаємно доповнюють один другого. Чистий приведений ефект 

визначає величину отриманого доходу, а IRR оцінює здатність проекту генерувати 

дохід з кожної гривні інвестицій. Велике значення чистого приведеного ефекту не 
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може бути єдиним аргументом при обґрунтуванні управлінського рішення стосовно 

ефективності інвестицій, так як воно багато в чому залежить від масштабу 

інвестиційного проекту і може бути пов‘язаним з досить високим ризиком. Фінансові 

менеджери віддають перевагу відносним показникам незважаючи на достатню 

складність розрахунків. В практиці інвестування виробництва широкої гами марок 

олив індустріальних, турбінних, компресорних, трансмісійних, моторних, 

гідравлічних тощо зустрічається декілька альтернативних проектів з однаковими 

значеннями NPV, IRR. При обґрунтуванні найкращого варіанту інвестування 

доцільно враховувати тривалість інвестицій тобто дюрацію [1]. Дюрація являє собою 

середньо виважений строк життєвого циклу інвестиційного проекту або його 

ефективний час дії. Показник дюрації дає можливість звести до єдиного стандарту 

різноманітні за строками, кількістю платежів в періоді, методами розрахунку 

належного відсотку тощо характеристиками проекту. В результаті менеджери з 

фінансів компаній та спільного підприємства отримують відомості стосовно 

тривалості окупності інвестицій, що приведені до поточної дати. В спільному 

підприємстві здійснюється після інвестиційний контроль стосовно відповідності 

плану витратам і технічним характеристикам інвестиційного проекту виробництва 

чергової прогресивної марки моторної оливи.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Бачкір І.Г., Орлова К.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що найважливішою складовою 

будь-якого виду діяльності підприємства є прийняття управлінських рішень в умовах 

ймовірнісної невизначеності. Складність вибору того чи іншого рішення залежить від 

ступеня визначеності можливих результатів або наслідків. Існують ситуації, у яких 

можна більш-менш точно оцінити ймовірність настання результатів для кожного 

рішення (прийняття рішень в умовах ризику).  

Ряд загальнотеоретичних та методологічних положень розкриття сутності 

процесу прийняття рішень в умовах невизначеності обґрунтований у роботах 

вітчизняних науковців, таких як І.О. Бланк, В.В. Вітлінський, Т.І. Коробчук, О.Г. 

Макарчук, А.В. Шегда [1, с. 110]. 

Основною метою дослідження, спираючись на новітні тенденції розвитку 

світової економіки, а також теорії управління – є розробка пропозицій щодо 

прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності на прикладі 

діяльності металургійного підприємства ПрАТ «Полтавський ГЗК».  

Невизначеність є загальносистемною властивістю, а не подією, як наприклад 

ризик. Уперше використовувати ризик у якості оцінки тієї частини невизначеності, 

яку можливо оцінити кількісно, запропонував Франк Найт у монографії «Ризик, 
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невизначеність і прибуток» (Risk, Uncertainty and Profit, 1921). У фінансах під 

ризиком розуміється варіативність доходу. Припустимо, що особа, приймаюча 

рішення, має визначити на ПрАТ «Полтавський ГЗК» такий рівень поточної 

ліквідності при якому значення коефіцієнта рентабельності є оптимальним при 

можливих коливаннях коефіцієнту ліквідності. Поставлене завдання сформульоване 

на базі показників, які використовуються міжнародним рейтинговим агентством 

Moody‘s для оцінки підприємств металургійної галузі. Для вирішення завдання 

необхідно послідовно виконати: розрахунок заданих коефіцієнтів у часовому 

проміжку; розрахунок регресійного рівняння, описуючого ступінь залежності 

управляючого параметру від необхідного; генерацію масиву рішень. Перед 

здійсненням розрахунків коефіцієнтів необхідно визначити (ф. 1, 2): 

,1300.р1.ф/2355.р2.фР                                          (1) 

,1695.р1.ф/1195.р1.фЛ                                           (2) 

На основі фінансової звітності підприємства та ф. 1,2 проведено розрахунок 

фінансових коефіцієнтів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Розрахунок застосовуваних фінансових коефіцієнтів 

Період Рентабельність Ліквідність 

4 кв. 2016 -0,0261 0,8615 

1 кв. 2017 -0,0430 0,8246 

2 кв. 2017 -0,0332 0,8388 

3 кв. 2017 -0,0567 0,8007 

4 кв. 2017 -0,0181 1,0031 

1 кв. 2018 0,0160 1,0551 

2 кв. 2018 0,0202 1,0430 

3 кв. 2018 0,0261 1,0097 

 

Далі складено регресійне рівняння, описуюче залежність між розглянутими 

коефіцієнтами (ф. 3): 

                                         ,xbay                                                      (3) 

де, y – коефіцієнт рентабельності, x – рівень поточної ліквідності; а і b –

 коефіцієнти регресійного рівняння, які необхідно розрахувати. 

Для знаходження коефіцієнтів необхідно вирішити систему рівнянь виду (ф. 4): 

                          










 

 

xyxbxa

,yxbna

2
                                                        (4) 

де n – кількість періодів. 

Підставивши дані таблиці у формулу отримаємо систему виду (ф. 5): 

                          








14,000743,0b)16,0(a

,58,6)16,0(b8a
                                             (5) 

У результаті обчислень отримано, що а = 1,0321, b = 4,0291, підставивши 

значення у формулу отримаємо регресійне рівняння (ф. 6): 

                                     ,x029,40321,1y                                                            (6) 

Далі необхідно розрахувати наступні коефіцієнти: критерій Байеса, критерій 

Лапласа, критерій Вальда, критерій Севіджа, критерій Гурвіца, критерій Ходжа-

Лемана. Повний перелік формул для розрахунків можна знайти у [2, с. 64]. 
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Використавши ці формули для розрахунку коефіцієнтів, були отримані наступні 

результати та обрані найкращі рішення (табл. 2). 

Таблиця 2 – Результати розрахунків критеріїв прийняття оптимальних рішень 

для ПрАТ «Полтавський ГЗК» 

 
Критерії 

1 2 3 4 5 6 

-0,06 0,95 0,99 0,79 0,20 0,95 0,88 

-0,04 0,96 0,99 0,83 0,16 0,97 0,90 

-0,02 0,97 1,01 0,87 0,12 0,9 0,93 

0 1,00 1,03 0,91 0,08 1,02 0,96 
0,02 1,03 1,05 0,95 0,04 1,04 1 

0,04 1,07 1,093 0,99 0 1 1,04 

 

Таким чином, закінчивши усі обчислення можна приймати рішення. Усі критерії 

визначають варіант значення коефіцієнта поточної ліквідності рівним 0,04 (оскільки 

обирається найбільше значення по альтернативам, крім критерію Севіджа). Отримані 

дані після оцінки наслідків прийнятого рішення можуть відправитися у базу даних 

для подальшого повторного використання при вирішенні подібного завдання. 

Ефективне управлінське рішення задовольняє безліч суперечливих критеріїв в умовах 

невизначеності та ризику. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОВОДЖЕННІ 

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

Вєлькін Б.О. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Скрипнюк К.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Проблема раціонального поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ)є 

однією з найгостріших в усіх державах. Основним методом вирішення проблеми 

виступає впровадження ефективних заходів швидкої, безпечної обробки твердих 

побутових відходів  і отримання позитивного економічного й екологічного ефекту від 

переробки та багаторазового використання сировини. 

З метою раціонального поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у 

м. Кременчуці запропоновано інноваційну технологію "Термоудар" 

(низькотемпературний 600-700
0
 С піроліз твердих побутових відходів при високій 

швидкості) [1]. Упровадження технології «Термоудар»дозволить: поліпшити 

екологічний стан у Кременчуці; знизити витрати на зберігання відходів та 

уповільнити розширення земельних площ, займаних полігонами (більш ніж у 10 

разів); отримати цінні продукти (піролізний горючий газ, гарячу воду і вуглеподібний 

залишок) і збільшити обсяг прибутку від реалізації цих продуктів. 
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В табл. 1 наведено розрахунок доходу від використання технології «Термоудар» 

для переробки ТПВ (розрахунок здійснено для однієї установки, середня 

продуктивність якої становить 2 т/год або 10 тис. т/рік). 

Якщо обладнання працюватиме 2 зміни по 8 годин, тоді переробка вхідної 

сировини за добу складе: 2 т/год × 16 год = 32 т/добу. 

Розглянемо варіант, коли за рік буде перероблено близько                   50 тис. т. 

відходів. Для переробного комплексу характерна модульна схема, при якій кількість 

модулів може бути необмеженою. 

 

Таблиця 1 – Розрахунок доходу від впровадження технології «Термоудар» 

Показники Продукти, отримані внаслідок впровадження технологій 

Продукти, 

отримані 

внаслідок 

впровадження 

технологій 

Гаряча вода 

 (пара) 

Піролізний 

горючий газ 

Вуглеподібний 

продукт 

Обсяг у 

вхідній 

сировині 

Вода 

(40%):32×40%=12,8 

т.=12,8 м
3
 

Органіка 

(50%):32×50%=16,0 

т. 

Неорганіка 

(10%):32×10%=3,2 

т. 

Дохід від 

виробництва 

за добу 

Вартість гарячої 

пари (1м
3
- 90грн.):  

12,8 м
3
×90=1152 

грн. 

Перерахунок газу в 

літри: К=0,8×16000 

кг = 12800 л 

Вартість газу (1л.-

9,3 грн.): 

12800×9,3=119040 

грн. 

Вартість 

вуглеподібного 

продукту (1т.-950 

грн.): 

=3,2×950= 3040 

грн. 

Дохід від 

виробництва 

за рік (300 

роб. днів) 

1152 грн. × 300 = 

345600 грн. 

119040 грн. × 300 = 

35712000 грн. 

3040 грн. × 300 = 

912000 грн. 

Дохід від 

продажу за 

рік 

345600 грн. × 0,8 = 

276480 грн./ рік 

35712000 × 0,8 = 

28569600 грн/рік 
912000 грн. 

Загальний дохід: 276480 + 28569600 + 912000 = 29758080 грн. = 29,76 млн. 

грн.  
 

Для переробки даного обсягу ТПВ необхідно 5 модулів, що здатні працювати 

автономно та можуть установлюватися поетапно. Така схема є оптимальною для 

невеликих населених пунктів і міст, оскільки високі витрати на утримання заводу 

великої потужності не стануть важким тягарем для місцевого бюджету та інвесторів. 

Дохід від комплексу   (5 установок): 29758080 ×5 = 148790400 грн. = 148,8 млн. грн. 

При цьому витрати на переробку ТПВ при застосуванні комплексу за рік 

складуть близько 30 млн. грн. Отже, річна сума грошових надходжень від реалізації 

даного інвестиційного проекту становитиме: 148,8 – 30 = 118,8 млн. грн. У табл. 2 

наводяться розрахунки для комплексу потужністю 50 тис. т/рік. 
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Таблиця 3.4 –Вартість комплексу з переробки ТПВ  з використанням технології 

«Термоудару» 
 

Обладнання Кількість Вартість, млн. грн. 

Лінія ручного сортування 1 25 

Сушильна камера  5 4,5 

Нагрівальна камера  5 5,5 

Дробарка 5 20 

Камера окислення 5 45 

Блок мідної каталізації 5 67,5 

Допоміжне обладнання, 

конвеєри 
х 

41,5 

Система автоматичного 

управління 
х 

40 

Проектно- технічна 

документація 
1 

26 

Пуско-налагоджувальні 

роботи та навчання персоналу 
х 

25 

Всього х 300 

*Узагальнено за матеріалами [2] 

 

Запропонований інвестиційний проект майже не залежить від коливань ринкової 

ситуації з переробки та утилізації ТПВ, має невеликий термін окупності і мінімальний 

інвестиційний ризик, що є дуже привабливою умовою для потенційних інвесторів 

[1,2]. 
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Стратегія розвитку – це довгостроковий якісно визначений напрям розвитку 

підприємства, що стосується сфери, засобів і форм його діяльності, системи 

взаємостосунків в організації, а також визначення її позиції в навколишньому 

середовищі, що веде підприємство до визначених цілей. Вона спрямована не тільки на 

розширення підприємством сфер його впливу, а й на досягнення кардинально нової 

конкурентоздатної стратегічної позиції, їй  також властиві ризики. Стратегічне 

http://www.energyresearch.ru/
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управління сталим розвитком підприємства повинне здійснюється на основі 

принципів: достатності для забезпечення конкурентоздатності та стратегічного 

розвитку; адаптивності до змін зовнішнього і внутрішнього середовища; стабільності, 

зумовленої життєвим циклом підприємства і заданим періодом часу; 

саморегулювання і саморозвитку відповідно до динаміки внутрішнього середовища; 

гнучкості для забезпечення конкурентоздатності та розвитку підприємства. 

З огляду на ці сучасні підходи до менеджменту можна виділити основні принципи 

формування і функціонування стратегії розвитку підприємства: 

– системний підхід, який полягає в тому, що кожне економічне явище 

розглядається й оцінюється у взаємодії з іншими, при цьому всі інші елементи об‘єкта 

і процеси, що відбуваються в ньому, взаємопов‘язуються з обліком як внутрішніх, так 

і зовнішніх факторів;  

– комплексне вирішення проблеми, що припускає, насамперед, досягнення 

пропорційності і збалансованості виробничих ресурсів як за обсягами, так і за часом 

їх використання на основі глибокого аналізу організаційних, економічних, технічних, 

соціальних умов і факторів виробництва; 

– розгляд підприємства як цілеспрямованої системи, що має кілька цілей; 

постановка основних стратегічних цілей на верхньому рівні пояснюється прагненням 

підприємства до постійного розвитку у сфері розробки нових ідей, виробництва, 

фінансів, збуту; 

– моделювання цілісної системи управління розвитком підприємства з 

врахуванням того, що зміна однієї підсистеми підприємства обов‘язково торкнеться й 

сфери функціонування інших підсистем. 

Науково-технічний прогрес відіграє визначну роль у розвитку промислового 

виробництва. Підвищуючи технічний рівень виробництва за допомогою заміни 

морально та фізично застарілого обладнання, підприємства домагаються збільшення 

обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, підвищення її якості тощо. 

Наразі, ситуація погіршується відсутністю організаційно-економічних механізмів 

інвестування масштабних технологічних змін, адже більшість вітчизняних 

підприємств не мають вільних обігових коштів та мають слабку рентабельність. 

Основна домінуюча тенденція в машинобудівних комплексах розвинених країн – 

зростання наукоємкої продукції на основі високих технологій. Очевидно, що 

вітчизняним машинобудуванням була втрачена ціла стадія науково-технічного 

прогресу – випуск високотехнологічної продукції. Як наслідок, інвестиційний процес 

перш за все в пріоритетних з точки зору сучасного міжнародного поділу праці сферах 

економіки (електроніка, обчислювальна техніка, інформатика тощо), реалізується за 

допомогою переважно імпортного устаткування. Збереження тенденцій, що склалися, 

може призвести до втрати машинобудуванням як своєї структуроутворюючої ролі, 

так і різкого скорочення ринків збуту машинотехнічної продукції. Один зі шляхів 

виходу із кризи, що намітився в машинобудівному виробництві, полягає в тому, що 

для підвищення якості продукції машинобудівні підприємства починають 

кооперуватися із зарубіжними виробниками та комплектувати свою продукцію 

імпортними вузлами і деталями. У результаті з технологічних ланцюжків випадає 

частина НДДКР та низька технологічних процесів, порушується повний виробничий 

цикл. На цей час, щодо ряду важливих конкурентоздатних виробів, функцією 

вітчизняного виробника стає, в основному, збирання готових виробів з імпортних 

комплектуючих.  
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З метою динамічного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах 

пропонується використання кумулятивної стратегії. Кумулятивна стратегія – це 

інструмент формування довгострокового розвитку конкурентоспроможності 

підприємства в умовах невизначеності на основі накопичення внутрішнього та 

зовнішнього потенціалів підприємства, що дозволяє здійснити якісний стрибок у 

розвитку підприємства та вийти на якісно новий рівень функціонування. Її сутність 

якої полягає у наступних положеннях: вона виступає стратегією революційного 

розвитку; ґрунтується на реалізації активних змін, зосереджених у протиставленні 

підприємства зовнішньому середовищу; орієнтована на розвиток підприємства, який 

досягається внаслідок якісного зростання потенціалу підприємства; здійснюється за 

рахунок накопичення позитивних змін як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища підприємства; носить комплексний характер, охоплює всі сфери 

діяльності підприємства;є системою взаємодії різноспрямованих прикладних 

стратегій; формується в умовах неможливості прогнозування змін середовища. 

Під формуванням кумулятивного ефекту розвитку підприємства слід розуміти 

якісні структурні зміни у виробництві, фінансуванні, маркетингу, управлінні та інших 

елементах потенціалу підприємства, які спрямовані на збільшення його вартості. У 

ході реалізації кумулятивного ефекту вирішуються наступні завдання: удосконалення 

виробничої діяльності та структури підрозділів підприємства; підвищення 

ефективності використання всіх видів ресурсів – фінансових, людських, 

матеріальних; створення організаційних структур та ідеології господарювання, 

адекватних стратегічним цілям підприємства, таких що забезпечують стратегічну 

ефективність бізнесу в мінливому конкурентному середовищі; формулювання та 

упровадження в щоденну практику нового іміджу підприємства як серед 

співробітників, так і в зовнішньому середовищі.  

Кумулятивна модель розвитку підкреслює, що навіть сприятливий стан справ 

потрібно розглядати як скороминучий в проміжному еволюційному процесі 

оновлення. 
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У нафтопереробних транснаціональних компаніях здійснюється удосконалення 

системи планування постійних витрат за місцем виникнення. В головному 

підприємстві АТ «Укртатнафта» виокремили виробничі елементи різного ступеня 

деталізації, де здійснюється планування, облік, контроль і аналіз постійних витрат. За 

такого виокремлення місця виникнення витрат співпадають з центрами 

відповідальності за затратами. Ступінь деталізації місць виникнення витрат 

визначалася економічною доцільністю та потребами управління на головному, 

спільних та дочірніх підприємствах транснаціональної компанії. Основними умовами 

для виокремлення виробничих елементів щодо цільового групування постійних 

витрат за місцями їх виникнення послужили: територіальна відокремленість в 

єдиному комплексі нафтопереробного процесу в межах певної території підприємства 

та його підрозділів; функціональна однорідність за використання однотипного 
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обладнання з приблизно рівними витратами на одиницю відпрацьованого часу; 

можливість встановлення персональної відповідальності за рівень витрат стосовно 

конкретного місця виникнення. 

Для підприємств нафтопереробної промисловості характерна велика 

різноманітність місць виникнення постійних витрат. У транснаціональній компанії 

виконана систематизація та обґрунтовано взаємозв‘язок із існуючою схемою 

планування, обліку та калькулювання собівартості продукції. Сферу відповідальності 

за постійними витратами визначили у відповідності до організаційної схеми 

адміністративного та виробничого управління з врахуванням функціональної 

належності витрат до певної сфери діяльності. Відповідно з існуючою схемою 

виробничого кругообігу акцентували увагу на основних джерелах виникнення витрат: 

постачання сировини, матеріалів, палива та енергії; виробництво продукції та послуг; 

реалізація продукції та послуг; управління підприємством. Об‘єктом віднесення 

відповідних витрат, наприклад, в постачанні є об‘єм сировини, матеріалів, палива, 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. У постійні витрати сфери постачання 

доцільно включати витрати не тільки відділу матеріально-технічного забезпечення, 

комплектації обладнання, маркетингової служби, лабораторії з перевірки якості нафти 

та матеріалів, але і витати на утримання загальнозаводських товарно-сировинних 

складів. У витрати сфери реалізації продукції та послуг можна включити і затрати на 

утримання служб збуту та відвантаження готової продукції, реклами тощо. 

Витрати на утримання товарно-сировинних складів відносяться на 

загальновиробничі. У результаті технічного прогресу в нафтопереробній галузі 

зростає оснащеність товарно-сировинних складів, оптимізується їх місткість та 

кількість. Здійснюється відокремлення складських витрат в самостійне місце 

виникнення затрат. Сучасний товарно-сировинний склад - специфічний виробничий 

підрозділ з великим обсягом роботи по заповненню і вивільненню місткостей, де 

ведеться облік та контроль сировинних запасів нафти різних родовищ за якісним 

складом. Складські споруди на підприємствах територіально відокремлені, операції з 

прийомки, зберігання і видачі сировини функціонально однорідні. Витрати на 

утримання загальнозаводських складів можна відносити на собівартість продукції 

нафтопереробки за єдиною розрахунковою основою. Персональну відповідальність за 

величину витрат на утримання складських місткостей доцільно відносити на 

завідуючих складів. На більш високому рівні таку відповідальність доцільно покласти 

на керівництво товарно-сировинних цехів та відділів матеріально-технічного 

забезпечення, яким підпорядковуються склади на нафтопереробних підприємствах. 

Така господарська одиниця як склад підприємства задовольняє усім характерним 

умовам утворення місць виникнення постійних витрат. Відокремлення витрат 

матеріально-технічного постачання та збуту продуктів нафтопереробки в єдині 

комплекси в транснаціональній компанії посилило контроль за економічністю 

розрахункової діяльності цих важливих підрозділів. Постійно впроваджуються 

управлінські рішення по зниженню витрат з постачання та збуту, раціоналізації 

запасів особливо сирої нафти, розробки різних варіантів організації постачання 

сировини з застосуванням автоматизації товарно-сировинного господарства.  

Оперативний аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних з 

використанням комп‘ютерної техніки дозволяє до деякої міри контролювати 

ефективність виробничо-фінансового процесу та уникати необґрунтованих 

випадкових коливань собівартості продуктів нафтопереробки. Разом з тим, системи 
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обліку повних витрат реалізують чіткий поділ затрат тільки на прямі та непрямі, які 

трудомісткі в обрахуванні та запізнюються в інформаційному аспекті, що ускладнює 

прийняття і, особливо, впровадження оперативних управлінських рішень. 

Калькулювання повних витрат за непрямого віднесення затрат на продукцію знижує 

достовірність фактичної собівартості та ставить під сумнів економічну ефективність 

управлінських рішень. Зорієнтовані на ринкові умови системи обліку неповних затрат 

компенсують названі недоліки шляхом реалізації методики обґрунтування 

управлінських рішень щодо коригування в залежності від зміни ринкової 

кон‘юнктури та суттєвих внутрішніх і зовнішніх факторів. Основними критеріями для 

відокремлення витрат послужили елементи та точність інформації в умовах широкої 

комп‘ютеризації облікової діяльності. Послідовність формування планово-облікових 

даних щодо постійних витрат представлена в широко відомій із спеціальної 

літератури матричній формі [1]. Використання матричної побудови дозволяє взаємно 

пов‘язати планування та облік за видами і місцем виникнення постійних витрат, 

уникнути дублювання у формуванні показників собівартості.  
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Удосконалення управління витратами стосуються розробки та впровадження 

матеріальних та трудових нормативів виробничих витрат, що в розрахунку на 

одиницю продукції називається системою «стандарт–кост» [1]. Під такою системою 

мають на увазі розробку норм – стандартів, складання стандартної калькуляції й облік 

фактичних витрат з визначенням відхилень від стандартів [2]. Система розглядається 

як основоположний інструмент контролю витрат з випуску одиниці продукції в 

кількісному і грошовому виразах. «Стандарт–кост» реалізує методологічну єдність 

обліку, планування і управління в системному послідовному зв‘язку з дослідною, 

технологічною, маркетинговою, постачальницькою, збутовою і іншими службами, 

наприклад, підприємства нафтопереробної промисловості. На основі цієї системи 

наперед визначають суму очікуваних витрат на виробництво і реалізацію продукції 

нафтопереробки, розраховують собівартість одиниці продукції для визначення ціни, 

оперативно складають звіти про доходи. Для оперативного прийняття управлінських 

рішень адміністративний персонал своєчасно забезпечується інформацією стосовно 

відхилень від нормативів та за причинами їх виникнення. Взаємозв‘язок обліку 

постійних витрат за місцями виникнення та прийняття управлінських рішень можна 

відобразити в декілька етапів. На першому етапі керівником підприємства 

призначається особа, на яку покладаються відповідні обов‘язки стосовно 

впровадження економічних інструментів та методів планування постійних витрат. На 

наступному етапі здійснюється організація та ведення обліку з розподілом 

відповідних обов‘язків. В подальшому здійснюється накопичення та обробка 

отриманої інформації бухгалтерською службою підприємства, що надійшла з різних 

підрозділів. Опрацьовані масиви даних бухгалтерського обліку передаються апарату 
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управління підприємства для вирішення нагальних питань скорочення постійних 

витрат за місцями виникнення. 

Розвиток техніки, впровадження ресурсозберігаючих автоматизованих 

технологій з використанням сучасних комп‘ютерів зумовили зміни в структурі витрат 

на підприємствах нафтопереробної промисловості. Загострення конкуренції на 

світовому ринку продуктів нафтопереробки обмежує можливість зростання прибутку 

за рахунок підвищення цін. Загроза зниження прибутковості примушує керівництво 

удосконалювати принципові положення управління витратами щодо покращення 

якості продукції нафтопереробки та зниження невиробничих витрат. Традиційні 

системи управління витратами «директ-костинг» та «стандарт–кост» мають певні 

недоліки стосовно ефективного використання в умовах загострення конкуренції на 

світовому ринку нафтопродуктів. 

На вітчизняних підприємствах, особливо нафтопереробної промисловості, 

необхідно впроваджувати систему багатоступеневого обліку сум покриття або 

граничних (часткових) витрат, що є одним із етапів розвитку «стандарт–костинга». За 

удосконаленої системи блок постійних поділяється на витрати: на одиницю продукції, 

по асортиментній групі нафтопродуктів, за місцям виникнення, виробничих 

підрозділів, нафтопереробного підприємства. Таким чином, пропонується впровадити 

багатоступеневий принцип формування маржинального прибутку за блоками 

постійних витрат, а в кінцевому результаті прибутку транснаціональної компанії 

«Укртатнафта». За такої системи підвищується дієвість внутрішнього контролю за 

ефективністю роботи вертикально інтегрованих підрозділів, місць виникнення витрат 

компанії та технологічно поєднаних підприємств. В цьому випадку наглядним є вклад 

місця витрат вертикально інтегрованого рівня управління в формуванні виробничого 

результату. 

Нарощування інвестицій в нові технології нафтопереробки зумовлюють значні 

зміни в формуванні собівартості продукції. Більшість затрат компаній стають 

постійними, а прямі складають невеликий відсоток в загальному обсязі витрат [1]. 

Питома вага накладних затрат зростає, що справляє суттєвий вплив на удосконалення 

системи нормативного обліку витрат. Удосконалення системи «стандарт–кост» може 

забезпечити прибуток для підприємств вертикально–інтегрованої компанії за рахунок 

скорочення витрат виробництва внаслідок ліквідації матеріальних запасів та 

надлишкової робочої сили. Результативність застосування системи підвищується за 

умови: оперативного регулювання обсягів переробки нафти, що дає можливість 

постійно пристосовуватися до щоденного коливання попиту у відповідності з 

номенклатурними замовленнями продукції; незаперечного виконання кожним 

підрозділом компанії точно в зазначений час виробничих функцій стосовно 

постачання напівфабрикатів; гнучкого використання робочої сили в залежності від 

попиту на продукцію. Таким чином, удосконалена система «стандарт–кост» виступає 

універсальним інструментом щодо забезпечення необхідною інформацією 

адміністративного персоналу підприємства про витрати виробництва за функціями. 

Облік витрат за функціями дозволяє відслідковувати поведінку накладних затрат і 

визначати причини їх виникнення та взаємозв‘язок з процесом отримання великої 

номенклатури продуктів нафтопереробки. За удосконаленої системи управління 

витратами здійснюється групування накладних витрат за основними видами 

технологічного процесу нафтопереробки з наступним розподілом їх між видами 

продукції. Таким чином, система обліку витрат за функціями забезпечує як основу 
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для більш точного розрахунку виробничих затрат, так і механізм для управління 

накладними витратами. Надання інформації стосовно видів діяльності в вертикально 

інтегрованій компанії дозволяє більш ефективно управляти виробництвом.  
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ВИОКРЕМЛЕННЯ СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО  

БІЗНЕСУ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Рубан Б.В. 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Почтовюк А.Б. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Власники бізнесу та інші зацікавлені особи, якими вважаються наймані 

керівники та менеджери підприємств, персонал, контрагенти, державні службовці, 

урядові та неурядові організації через відсутність чіткого розуміння соціальної 

відповідальності по-різному інтерпретують як саму економічну природу соціальної 

відповідальності бізнесу, так і її складові елементи. 

Соціальна відповідальність бізнесу як одна з основних складових створення 

ключових компетенцій підприємства залучає та утримує найкращих співробітників, 

приваблює клієнтів, сприяє зміцненню бренда, іміджу та репутації компанії, а отже, 

прискорює нарощення економічного потенціалу підприємства. При цьому важливо 

підкреслити, що нарощення економічного потенціалу підприємств у контексті 

створення соціально відповідального бізнесу можливе за умови дотримання ними 

основних принципів.  

Оскільки ефективне ведення бізнесу залежить від добробуту громад, в яких 

функціонують підприємства, то соціальна відповідальність бізнесу має відігравати 

активну роль у нарощенні його економічного потенціалу, принципи її використання 

повинні бути узгодженими із стратегічними пріоритетами і полягати в наступному: 

провідна роль працівників у сталому економічному розвитку підприємства; 

підвищення показників екоефективності та екосвідомості; покращення добробуту 

населення через підтримку власної ініціативи у відповідних соціальних процесах; 

підтримка соціальних програм держави; дотримання принципів ділової етики, які 

ґрунтуються на повазі, мотивації, лідерстві та піклуванні про майбутнє; 

імплементація досвіду соціально відповідального бізнесу в межах регіону та країни; 

реалізація принципів соціальної відповідальності бізнесу на основі традицій 

вітчизняних підприємств і найкращих світових практик; забезпечення виробництва 

якісних та безпечних продуктів харчування. 

Отже, впровадження домінантних складових та принципів соціально-

відповідального бізнесу в площину економічного розвитку машинобудівних 

підприємств дозволить збільшити в довгостроковому періоді економічні та 

нематеріальні вигоди підприємства завдяки вирішенню проблем соціального розвитку 

своїх основних стейкхолдерів (персоналу, контрагентів, акціонерів та інвесторів, 

споживачів, постачальників), що відобразиться на створенні єдиних цінностей, 

зміцненні ділової репутації та напрацюванні іміджу, створенні бренда і, як наслідок, 
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максимізації ринкової вартості бізнесу та нарощення економічного потенціалу 

підприємства. 

Дослідження рівнів соціальної відповідальності бізнесу дозволив їх доповнити 

такими зобов‘язаннями: 

1. Базовий рівень соціальної відповідальності бізнесу – взаємодія з місцевим 

місцевими громадами.  

2. Другий рівень соціальної відповідальності бізнесу – інвестиції в людський 

капітал, у тому числі в розвиток і реалізацію творчої активності, інтелектуального 

потенціалу працівників; створення умов для роботи молодіжного об‘єднання 

підприємства, активного відпочинку, участі у спортивно-оздоровчих заходах; 

розроблення комплексних програм щодо роботи з молодими працівниками та заходів 

з їх реалізації. 

3. Третій (вищий) рівень соціальної відповідальності бізнесу – меценатство, 

філантропія. 

Одним з основних механізмів філантропії є фандрайзинг, тобто збір коштів для 

конкретної адресної допомоги. Таку філантропічну діяльність здійснюють в 

основному невеликі некомерційні, в т. ч. волонтерські, організації, але все більшої 

популярності набирає філантропія серед великих та середніх підприємств у вигляді 

пожертв на лікування хворих дітей. 

Проведене дослідження рівнів соціальної відповідальності бізнесу дозволило 

виокремити її внутрішні і зовнішні складові (Рисунок 1). 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ 

Внутрішні складові  Зовнішні складові 

1. Безпека та охорона праці.  1. Взаємодія з органами місцевого 

самоврядування. 

2. Соціальна підтримка 

працівників та їх сімей. 

 2. Діяльність, пов‘язана з охороною 

навколишнього середовища. 

3. Додаткове медичне та соціальне 

страхування співробітників. 

 3. Корпоративна благодійність та 

спонсорство. 

4. Розвиток людських ресурсів за 

допомогою освітніх програм та 

програм підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 

 4. Відповідальність перед 

споживачами за якість товарів та 

послуг. 

5. Стабільність та підтримка 

соціально значущої заробітної 

плати. 

 5.Збереження національної 

культурної самобутності, патріотизм 

Благочинність (меценатство, філантропія) 

Рисунок 1 – Домінантні складові соціальної відповідальності бізнесу 

 

На рівні підприємства, благочинністю вважається діяльність комерційної 

організації щодо підтримки соціальних проектів, або з надання добровільної 

допомоги особам, що її потребують. Великі підприємства здатні здійснювати 
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систематичну підтримку науки, вирішувати проблеми в галузі освіти та охорони 

здоров‘я, як у масштабах регіону, так і країни в цілому. Такі проекти мають характер 

соціальних інвестицій. 

Отже, у сучасних умовах соціально-економічного розвитку комерційних 

організацій усе більшої популярності набуває думка про те, що соціальна 

відповідальність бізнесу є однією з основних складових створення ключових 

компетенцій підприємства. Очевидним стає й те, що дієва імплементація соціальної 

відповідальності бізнесу можлива лише за умови активізації економічних 

інструментів та показників отримання додаткових прибутків, а також передачі 

частини економічних ресурсів на розвиток соціальної сфери.  

 

ЗАТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ У 

ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Берзюк С.В. 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена проблемою підвищення 

ефективності використання робочого часу персоналу на промислових підприємствах і 

виявленням способів поліпшення його використання. Описані завдання успішно 

вирішуються на основі сучасних теоретичних підходів та практичних технологій 

тайм-менеджменту. 

Питання підвищення ефективності організації праці розглядалися низкою 

вітчизняних та зарубіжних вчених [1, с.34]. Серед закордонних авторів, праці яких 

стали фундаментом технології дослідження тайм-менеджменту можна виділити 

Ф.Тейлора, П.Друкера, Г.Форда, Г.Емерсона. Становленню вітчизняної теорії 

управління часом сприяли наукові доробки Є.Л. Мерзлякової, А.К. Гастева, А.П. 

Аксенова, Н.А. Сафронової.  

Основною метою дослідження є аналіз теоретичних засад та надання практичних 

рекомендацій щодо ефективного застосування сучасних технологій тайм-

менеджменту на прикладі управлінського персоналу підприємства. 

Сучасна література налічує безліч підходів до визначення аналізованого поняття 

«тайм-менеджмент» (рис. 1) [2, с.56]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Різноманітні підходи до розуміння сутності тайм-менеджменту 
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набір принципів, навичок, інструментів та систем, які працюють разом, щоб 

допомогти отримати більше користі від часу з метою підвищення якості життя. 

технології управління часом у реальних ситуаціях повсякденного життя, це 

безліч прикладів, прийомів та практичних рекомендацій, які роблять 

пропоновані концепції управління часом такими, що легко запам‘ятовуються. 

управління перерозподілом обсягу роботи, необхідних ресурсів  

та зміни її змісту у заданому часі та просторі. 

мистецтво управління не тільки своїм часом, а й життям у цілому. 

сукупність технологій планування роботи, які людина застосовує самостійно для 

підвищення ефективності використання свого робочого часу. 
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Для проведення дослідження здійснено аналіз втрат робочого часу керівника 

проекту із корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Витрати робочого часу за елементами роботи і перерв керівника 

проекту з КСВ  

Найменування витрат 

робочого часу 

Поточний час у 

годинах та 

хвилинах 

Тривалі

сть (хв.) 

Індекс 

По виду 
По змісту 

праці 

1. Початок спостереження 8
00

 * *  

2. Підготовка робочого місця 8
00

 – 8
10

 10 ОП ОРМ 

3. Перевірка пошти  8
10

 – 8
20

 10 ОП О 

4. Планування робочого дня 8
20

 – 8
50

 30 ОП ПЗ 

5. Проведення регулярної 

зустрічі з підлеглими 
8

50
 – 9

50
 60 ОП О 

6. Отримання звітності 

благодійного фонду 
9

50
 – 10

10
 20 ОП О 

7. Перевірка щомісячної звітності 10
10

 – 10
30

 20 ОП О 

8. Нарада з питань піару із 

начальником відділу 
10

30
 – 11

30
 60 ОП О 

9. Відлучення за особистими 

потребами 
11

30
 – 11

40
 10 ВОП * 

10. Підготовка презентації  11
40

 – 12
30

 90 ОП О 

11. Обідня перерва 12
30

 – 13
00

 30 ВОП * 

12. Розмови по телефону 13
00

 – 13
10

 10 ПТД * 

13. Відлучення за особистими 

потребами 
13

10
 – 13

15
 5 ВОП * 

14. Запит на отримання даних для 

презентації 
13

15
 – 13

35
 20 ОП О 

15. Ділове листування  13
35

 – 14
00

 25 ОП О 

16. Робота з підлеглими 14
00

 – 14
30

 30 ОП О 

17. Переговори  14
30

 – 16
00

 90 ОП О 

18. Робота з документами  16
00

 – 16
30

 30 ОП О 

19. Систематизація документів 16
30

 – 16
50

 20 ОП ОРМ 

20. Підведення підсумків дня 16
50

 – 17
20

 30 ОП О 

21. Планування наступного дня  17
20

 – 17
35

 15 ОП ПЗ 

22. Наведення порядку на 

робочому столі 
17

35
 – 17

40
 5 ОП ОРМ 

Кінець спостереження 17
43

 * * * 

Тривалість зміни * 623 * * 

Усього: * 620 

ОП-560 

ПТД-10 

ВОП-50 

О-480 

ПЗ-45 

ОРМ-35 

 

Раціональність використання робочого часу відображається у показниках,  

представлених у таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Раціональність використання робочого часу керівника проекту 

з КСВ  

Назва показника Формула Розрахункове значення 
Нормативне 

значення 

За змістом праці % % 

Коефіцієнт часу підготовчо-

заключної роботи, Кпз 

Кпз = ПЗ/ 

(ПЗ+О+ОРМ) 
45/(45+480+35) = 8,04 % 2-4 % 

Коефіцієнт часу основної 

роботи, Ко 

Ко= О/ 

(ПЗ+О+ОРМ) 
480/(45+480+35) = 85,71 % 92-96 % 

Коефіцієнт часу на 

обслуговування робочого 

місця, Корм 

Корм = ОРМ/ 

(ПЗ+О+ОРМ) 
35/(45+480+35) = 6,25 % 2-4 % 

 

Система «5S» – це один із інструментів бережливого виробництва, який полягає 

в організації робочого простору таким чином, щоб створити оптимальні умови для 

досягнення кращих результатів діяльності. Отже, грамотний і регулярний тайм-

менеджмент надає співробітникам усвідомлення того, що неефективне використання 

свого робочого часу – це втрати не тільки глави організації, а й і їхні власні.  

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що даний процес 

потребує удосконалення, оскільки побудований недостатньо раціонально, оскільки на 

вирішення важливих питань не завжди вистачає часу. Упровадження у діяльність 

системи організації робочого місця «5S», дозволить значно підвищити ефективність 

та керованість операційної зони та підвищити продуктивність праці. 
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У сучасних умовах євроінтеграції України великого значення потребує увага до 

роботи підприємств машинобудівного комплексу, який є однією з провідних галузей 

промисловості. На сьогоднішній день розвиток машинобудівної галузі України, як і 

усього промислового її сектору, є вкрай необхідним для формування 

зовнішньоекономічних зв‘язків та підвищення конкурентоспроможності на світовому 

ринку. 

Вірно спрямована стратегія діяльності машинобудівних підприємств має 

включати в себе інноваційну діяльність, яка є запорукою до збільшення 

продуктивності, якості продукції, а як наслідок, і прибутку підприємств 



160 

 

 

машинобудівної галузі. Як показує практика, зовнішнє середовище діяльності 

підприємств в наш час є мінливим і нестабільним, що створює певні проблеми на 

шляху до створення інноваційних ідей, їх здійснення та впровадження на 

підприємствах машинобудівної галузі України. Доцільно дослідити динаміку 

інноваційної діяльності підприємств Полтавської області у порівнянні з динамікою 

інноваційної діяльності України, зображену на рис. 1. 

Як бачимо з рис. 1, за період дослідження частка інноваційно-активних 

підприємств в Україні зросла лише на 1,5%. Таким же є і зростання показника по 

Полтавській області. При цьому в середньому вона склала по Україні 14%, а серед 

промислових підприємств Полтавщини – лише 8,7%, що свідчить про недостатній 

розвиток інноваційного потенціалу в досліджуваному регіоні. 

 
Рис. 1. Показники інноваційної діяльності промислових підприємств України за 

період 2011–2017 рр. [1] 
Примітка. Періодичність проведення державного статистичного спостереження 

щодо інноваційної діяльності промислового підприємства в регіонах змінена з “річної” на 

“один раз на два роки”, починаючи з 2015 року 

 

Місто Кременчук є одним з найрозвиненіших промислових центрів України, і 

тому розвиток інноваційної діяльності машинобудівних підприємств у Кременчуці 

значно впливає на розвиток економіки країни в цілому. На машинобудівних 

підприємствах Кременчука за останні роки було впроваджено низку інновацій, 

пов'язаних як з впровадженням нових видів продуктів, нових методів виробництва, 

освоєнням нових джерел постачання сировини, так і з впровадженням заходів з метою 

покращення життя населення і екології довкілля. 

Розглянувши показники діяльності машинобудівних підприємств Кременчука 

(табл. 1), можемо зробити висновок, що за останні роки ПрАТ «КрКЗ» та ПрАТ 

«Кредмаш» стали більш прибутковими, незважаючи на збільшення собівартості 

продукції.  

Така ж ситуація і з ПАТ «КВБЗ», який хоч і має негативний темп приросту 

чистого прибутку, але за 2017 рік він склав 332 млн. грн., на відміну від попередніх 

трьох збиткових років. 
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Таблиця 1 – Темпи приросту показників діяльності машинобудівних 

підприємств Кременчука за період 2013-2017 рр. (за даними [2]) 

Показник Темп приросту обсягів 

собівартості реалізованої 

продукції, % 

Темп приросту чистого 

прибутку, % Підприємство 

ПАТ «КВБЗ» 13,37 -162,41 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» 25,82 -224,65 

ПрАТ «КрКЗ» 12,49 81,09 

ПрАТ «Кредмаш» 22,39 67,65 
 

А от ПрАТ «АвтоКрАЗ» показує негативну динаміку: останні чотири роки завод 

так і не зміг вибратися із збитків. В зв‘язку з наведеними показниками впровадження 

інновацій є вкрай необхідним на машинобудівних підприємствах міста і повинно 

поліпшити стан справ на них. В умовах мінливої економіки інноваційна діяльність 

підприємств машинобудування повинна бути спрямована на прискорення 

виробництва і реалізації товарів за максимального прибутку, а саме: створення 

сучасного обладнання, прискорення процесів виготовлення виробів, переміщення  та 

транспортування продукції та зменшення витрат на енергетичне забезпечення 

виробництва.  

Отже, можна запропонувати такі заходи з інноваційного розвитку на 

підприємствах машинобудування, як розробка стратегії інноваційної діяльності, 

пошук джерел фінансування, оновлення матеріально-технічної бази, а також пошук 

замовників інноваційної продукції та її рекламування. 
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Підвищення рівня інноваційно-інвестиційної привабливості набуває провідного 

значення в реформуванні та трансформації економіки країни. Питання розвитку 

інноваційного середовища є одним із найактуальніших на сучасному етапі розвитку 

економіки країни, оскільки інноваційна діяльність охоплює науково-технічні 

розробки, технологічну і конструкторську підготовку виробництва, та загалом є 

провідним напрямком діяльності усіх підприємств, а як результат служить вихідною 

базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційного 

середовища як країни, так і окремих суб‘єктів господарювання.  

Сьогодення характеризується економічною та політичною нестабільністю, що 

впливає на діяльність підприємств усіх форм власності та виду діяльності. Власники 

та керівники підприємств зацікавлені у підтриманні конкурентоспроможності свого 

підприємства, для того, щоб воно мало змогу вести конкуренту боротьбу на ринку і 

пристосовуватись до умов зовнішнього середовища.  
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Метою функціонування підприємств є, перш за все, отримання прибутку. Для 

цього використовуються різні засоби та методи. При цьому враховуються всі 

сприятливі та несприятливі чинники зовнішнього середовища та можливості самого 

підприємства. Це проводиться на основі різних досліджень ринку та споживачів, 

опрацюванні та відборі найбільш корисної інформації, проведенні відповідних 

розрахунків та аналізу, формулюванні альтернатив та оцінка її ефективності.  

Для підтримки високих позицій на ринку іноді необхідні великі витрати часу та 

коштів. Менеджери обирають стратегію підприємств, яка на їх думку принесе 

найкращий результат. При цьому, важливою складовою при виборі певної стратегії є 

наявність в ній інновацій.  

Кожна інновація спрямована на досягнення комерційного успіху, що забезпечить 

ефективність у конкурентій боротьби. У теорії та практиці інноваційної діяльності 

існують різні типи нововведень, кожна з яких може принести позитивні результати 

підприємству та створити умови для успішної конкурентної боротьби. Найбільш 

поширеними інноваціями є: товарна, технологічна, ринкова, маркетингова, 

управлінська. 

Кожне підприємство чи організація, які здійснюють свою діяльність в ринкових 

умовах постійно знаходяться у конкурентній боротьбі. Керівники, в залежності від 

специфіки діяльності свого підприємства, ураховуючи бажання споживачів обирають 

необхідний для них тип інновацій. Хоча, на сьогодні підприємства орієнтовані не на 

запровадження значних інноваційних проектів, а реалізують лише невеликі, 

малобюджетні інновації. Пов‘язано це, перш за все з несприятливим зовнішнім 

середовищем та низькою інвестиційною привабливістю підприємств (організацій). 

Отже, інноваційна діяльність тісно пов‘язана з інвестиційною, так як для 

дослідження та реалізації нових товарів чи послуг необхідна перш за все фінансова та 

матеріальна забезпеченість, яка дозволить підприємству максимально 

використовувати його можливості.  

В ході дослідження можна зробити висновок, що для впровадження інновацій 

необхідно створити сприятливий інвестиційний фон. Частка власних коштів у 

структурі джерел фінансування інновацій з кожним роком зростає, а іноземного 

капіталу стає меншим, тому одним із перспективних напрямів для розвитку 

інноваційної діяльності є створення сприятливого інвестиційного клімату для 

залучення необхідних коштів. Також, спостерігається нестабільність у фінансуванні 

коштів з державного бюджету, а тому направляти зусилля свого підприємства на 

отримання в першу чергу державних на сьогодні не є доцільним. 

Інновації створюють можливості для розширення кола споживачів та 

завоювання нових позицій на ринку, але їх ефективність буде залежати від таких 

факторів як: 

– збирання, опрацювання та володіння необхідною інформацією; 

– рівня кваліфікації управлінського персоналу; 

– коштів, які підприємство здатне направити на розвиток інноваційної 

діяльності; 

– стану конкурентного та ринкового середовища; 

– економічної політики держави, в якій веде діяльність підприємство та держав, 

до яких підприємство експортує свою продукцію. 

Забезпечити високу ефективність може комплексний аналіз інноваційної 

діяльності підприємства. До нього входять такі етапи: 
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1. Встановлення відповідності між фінансовим станом підприємства та цільовим 

напрямом інновацій; 

2. Визначення альтернативних інноваційних проектів та вибір найбільш 

сприятливих; 

3. Виявлення резервів, які були невикористані для підвищення ефективності 

інноваційної діяльності; 

4. Оцінка впливу інновацій на фінансові результати підприємства. 

Таким чином, інновацію можна вважати методом нецінової конкуренції. 

Перевага інноваційно-орієнтованих підприємств в тому, що вони здатні краще 

пристосовуватись до умов середовища, ефективніше використовувати ресурси, 

підвищувати конкурентоспроможність та займати вигідне положення серед 

конкурентів.  

Ефективна стратегія інноваційного розвитку як підприємств, так і країни, 

повинна бути спрямована на усунення слабких сторін, які перешкоджають успішній 

діяльності та заважають використовувати наявний потенціал. 
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Необхідною умовою розвитку інноваційних процесів є впровадження на 

промислових підприємствах нових технологій. Під інноваційними 

технологіями розуміється процесна, продуктна чи управлінська технологія, 

впровадження якої приводить до зростання ефективності виробничої або 

управлінської діяльності. Використання у виробництві інноваційної техніки та 

технологій на окремих промислових підприємствах має вирішальний вплив на 

економічний розвиток країни, що безпосередньо визначає рівень науково-

технічного прогресу країни. 

У зв‘язку з динамічним розвитком світової економіки науково-технічний 

прогрес набуває домінуючої ролі в сучасному економічному розвитку. В 

умовах ринкової економіки чимало підприємств самі продукують нові ідеї, 

виступають рушійною силою НТП і суб‘єктом доведення цих ідей до стадії 

практичного впровадження. Як правило, такі підприємства є власниками «ноу-

хау», завдяки чому досягають міцного становища на ринку. 

На сьогодні в Україні однією з найперспективніших галузей промисловості 

є машинобудування та її провідний сектор - вагонобудування. Інноваційний 

розвиток для вагонобудівних підприємств досягається через постійне 

впровадження інноваційних технологій та стає запорукою їх довгострокової 

конкурентоспроможності. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» - один із 

лідерів вагонобудування як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. 

Підприємство постійно працює над вдосконаленням не тільки якісних 

характеристик продукції, а й своїх виробничих технологій за рахунок 
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використання інноваційних розробок світових лідерів цієї галузі та власних, 

про що свідчить безліч зареєстрованих патентів. Основну частину підприємства 

становлять магістральні вантажні й пасажирські залізничні вагони, запасні 

частини й комплектуючі до залізничного транспорту, вагонів метро і 

метрополітенів, ескалаторів, контейнери для транспортування вантажів, зварні 

металоконструкції, зварювальні електроди та багато іншого (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Асортимент продукції ПАТ «КВБЗ» на 2019 р. 

 

За останні 8 років розроблено й запущено в серійне виробництво 13 

моделей пасажирських вагонів, кілька моделей сучасного візка для 

пасажирського вагона. Створено два зразки пасажирського вагона нового 

покоління серії «Україна–2». Створюється пасажирський вагон міжнародного 

сполучення типу «RIC» для експлуатації на маршрутах між містами Європи. 

У 2017 році ПАТ "КВБЗ" займалося такими перспективними напрямами. У 

травні 2017 року ПАТ "КВБЗ" завершило роботу над візками моделі 68-7115 і 

68-7115-01 вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, які 

отримали схвалення міжвідомчої комісії та рекомендації на виготовлення 

установчої партії у кількості 200 вагонокомплектів. У грудні 2017 року ТОВ 

"Інструментальний завод", що входить до складу ПАТ "Крюківський 

вагонобудівний завод", реалізовано черговий новий проект. На замовлення 

міської влади Кременчука спроектували і виготовили мобільний пункт обігріву.  

Крім цього, ПАТ "КВБЗ" активно займалось диверсифікацією виробництва.  

Заводом був освоєний випуск нових видів продукції - металоконструкції 

для ПАТ "Полтавський ГЗК", якому було реалізовано понад 210 тонн такої 

продукції; на адресу КАТП-1628 відвантажена одна вакуумна підмітально-

прибиральна машина модифікації КВСЗ-4001 і одна підмітально-прибиральна 

машина модифікації КВСЗ-4002, 6 депо-контейнерів. 

General Electric та Крюківський вагонобудівний завод підписали угоду про 

локалізацію виробництва тридцяти локомотивів TE33A. 

Локомотив TE33A оснащений 12-циліндровим двигуном GE серії Evolution 

потужністю 4500 кінських сил, який забезпечує високу продуктивність, більшу 

універсальність з меншою вартістю життєвого циклу та з підвищеною 
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надійністю при великовантажному транспортуванні.  

У порівнянні з існуючим українським парком, локомотиви TE33A значно 

зменшать шкідливі викиди, заощадять витрати на паливо, а також суттєво 

збільшать інтервали між проведенням технічного обслуговування. Крiм цього 

30 серпня 2018 року мiжвiдомча комiсiя пiдтвердила готовнiсть ПАТ "КВБЗ" 

здiйснювати капiтально-вiдновлювальнi ремонти купейних пасажирських 

вагонiв. МВК обстежили та прийняли результати квалiфiкацiйних випробувань 

пасажирських вагонiв, переобладнаних iз купейних вагонiв побудови заводу 

"Аммендорф".  

В умовах постійного дефіциту державних фінансових ресурсів, які майже 

не спрямовуються на підтримку і забезпечення науково-технічної та 

інноваційної діяльності, внутрішні можливості промислових підприємств 

України стають вирішальними на шляху перспективного розвитку та зростання 

інноваційної активності в усіх галузях економіки.  
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Письменний О.О. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Сакун Л. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сучасному етапі розвитку інформатизації суспільства в управлінні 

діяльністю підприємства все важливішим стає швидкий, своєчасний та повний 

доступ до економічних показників роботи. Сучасні електронні системи 

управління підприємством дозволяють автоматизувати аналітичні операції, 

швидко реагувати на зміну цін та кількість ресурсів, якісно надавати клієнтам 

потрібні послуги. 

Ефективна діяльність вітчизняних підприємств можлива шляхом 

застосування нових інформаційних технологій і інструментів при створенні 

автоматизованих систем управління підприємством (АСУП). В даний час усе 

більшу популярність на ринку програмного забезпечення здобувають 

комплексні інтегровані системи управління, засновані на сучасних концепціях 

ERP ("планування ресурсів підприємства"), СSRР ("планування ресурсів, 

синхронізованих з покупцем"), SЕМ ("стратегічне управління підприємством"), 

а також стандартах відкритих систем.  

Задача комплексної системи полягає в тому, щоб упорядкувати 

інформаційні потоки, надати ефективний доступ до даних менеджерам усіх 

рівнів для прийняття мотивованих управлінських рішень. Система орієнтована 

на автоматизацію рішення задач, що виникають на всіх стадіях управлінського 

циклу: прогнозування і планування, облік і контроль реалізації планів, аналіз 

результатів, корекція прогнозів і планів. Така система дозволяє автоматизувати 

всі бізнес-процеси підприємства в комплексі, поєднуючи їх у загальне 

інформаційне поле. Завдяки цьому інформація, введена в систему на будь-якій 

дільниці, не пропадає, а стає доступною іншим модулям системи, коли в цьому 
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виникає необхідність. Таким чином, відпадає дублювання при введенні 

інформації і спрощується процедура контролю за ходом операції.  

Базою створення більшості комплексних інтегрованих систем управління є 

Oracle E-Busіness Suіte. На сьогодні це єдина ERP-система, що цілком базується 

на Інтернет-технологіях. До неї входять два великих набори додатків: ERP - 

додаток для управління ресурсами підприємства і CRM (Customer Relatіonshіp 

Management) – додаток для управління взаємовідносинами із замовниками. За 

визначенням Американської асоціації з управління запасами і виробництвом, 

ERP-системи (Enterprise Resource Planning) — це інформаційні системи для 

обліку та планування всіх ресурсів, що використовуються в установі та 

необхідні для здійснення всіх функцій (обліку, продажу, виробництва, 

закупівель тощо). В таблиці 1 наведені усереднені дані підвищення 

ефективності діяльності підприємства за різними показниками при 

впровадженні ERP-систем.  

 

Таблиця 1 – Дані щодо підвищення ефективності діяльності підприємства 

за різними показниками при впровадженні ERP-систем* 

№ 

п/п 
Середні значення показників ефективності Значення 

1 Зменшення запасів 50 % 

2 Зменшення складських площ 25% 

3 Скорочення виробничого циклу 50% 

4 Збільшення постачань у строк 80% 

5 Покращення післяпродажного обслуговування 60% 

6 Зменшення строків закриття звітного періоду 500% 

7 Зменшення витрат на управлінський апарат 30% 

8 Усунення рутинної підготовки та супроводження документів 90% 

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" 

була створена в 1994 році і на сьогодні є лідером нафтопереробної галузі 

України. Потужності компанії розраховані на роботу з усіма типами нафти і 

газового конденсату. 

Маючи на меті підвищити ефективність праці персоналу та використання 

виробничих засобів, АТ «Укртатнафта» впровадило ERP- систему SAP R3. В 

рамках проекту діє чотири базових модуля: FI – фінанси, CO - контроллінг, MM 

– управління матеріальними потоками, SD - збут, а також два спеціалізованих 

модуля –  HR (управління персоналом) і ТОРО (технічне обслуговування і 

ремонт обладнання).  

Рішення SAP допомагають керівництву підприємства удосконалювати 

взаємовідносини з клієнтами, розширяти спільну діяльність з партнерами і 

підвищувати ефективність діяльності компанії в рамках логістичних ланцюжків 

і бізнес-операцій. Як відзначають керівники АТ «Укртатнафта», система SAP 

R3 – це корпоративна система управління підприємством, призначена для 
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комплексного вирішення функціональних задач управління підприємством, 

забезпечення високої надійності, масштабування і захищеності інвестицій. 

Саме ця система, збираючи і систематизуючи інформацію про всі види 

діяльності підприємства, найбільш повно відображає особливості взаємодії 

виробничого, економічного і фінансового блоків підприємства, дозволяє 

оцінити ефективність підрозділів, планувати розвиток підприємства, управляти 

ним.  

Позитивні результати впровадження функціональної системи SAP в 

компанії «Укртатнафта», в першу чергу, стали можливі завдяки чіткій роботі 

потужної проектної групи зі сторони підприємства, активній участі керівництва 

АТ «Укртатнафта» в реалізації проекту і спільній роботі спеціалістів 

підприємства з компанією "SAP Україна". 

Таким чином, впровадження інтегрованих систем управління дозволяє 

підвищити ефективність праці, використання основних засобів, збільшити 

швидкість та доступність внутрішньої інформації, і навіть покращити 

відповідальне ставлення працівників до роботи, що в цілому відображається на 

позитивній діяльності підприємства. 
 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПРОВІДНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Севрюк О. В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Сакун Л. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Мотивація персоналу є однією з провідних функцій менеджменту, оскільки 

досягнення основної мети діяльності підприємства важливою мірою залежить 

від злагодженості роботи працівників у колективі та зближенні цілей 

організації з індивідуальними цілями працюючих. Для керівництва 

підприємства персонал є найціннішим ресурсом, адже саме персонал 

підприємства має здатність до постійного самовдосконалення та розвитку. 

Виходячи із соціальної, економічної, організаційної та психологічної природи 

праці, можна виокремити основні види мотивації: матеріальна та 

нематеріальна. В свою чергу, матеріальна мотивація може набувати грошової та 

не грошової форми. На практиці вони тісно взаємопов‘язані та дуже часто 

планомірно переходять з одного в інший.  

Аналізуючи системи мотивації праці персоналу як в Україні, так і за 

кордоном, можна констатувати, що ключовим компонентом системи мотивації 

праці залишається грошова форма мотивації, а саме: заробітна плата. Але 

рівень заробітної плати в нашій країні майже у 10 разів нижчий, ніж у 

високорозвинених країнах. Динаміка середньої заробітної плати в Україні та 

Європі у 2019 році представлена на  рис. 1 [1, 2]. 
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Рис. 1 – Динаміка середньої заробітної плати в Україні та Європі у 2019 р. 

 

Як бачимо з рис. 1, рівень середньої заробітної плати в Україні є суттєво 

нижчим за мінімальні показники оплати праці в розвинутих країнах. До того ж, 

враховуючи курс валют, він має тенденцію до зниження, що негативно 

позначилось на платоспроможності населення. Причинами зниження реальних 

доходів громадян є нестабільна політична ситуація в країні, та як наслідок – 

економічна криза.  

Розглядаючи систему мотивації праці на промисловому підприємстві, а 

саме на ПрАТ «Кредмаш», можна констатувати, що основним стимулом для 

ефективної роботи працівників є оплата праці. Кількість середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу в розрізі останніх років 

відображено на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Динаміка середньооблікової чисельності працівників ПрАТ 

«Кредмаш» за 2011-2018 рр. 

 

З діаграми видно, що за останні роки динаміка середньої чисельності 

персоналу значно погіршила свої показники. Причиною таких змін був початок 

кризового становища в Україні, в тому числі і економічного, саме тому в 2013-

2015 роках на підприємствах проводилося скорочення працівників, Але, 

незважаючи на це, має тенденцію до перспективного зростання: у 2018 році 
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середньооблікова чисельність працюючого персоналу у порівнянні з 2017 

роком збільшилась на 1,9% і склала 2082 особи [3]. Заробітна плата, навпаки, 

підвищувалася, це ми можемо простежити на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Динаміка стану середньомісячної заробітної плати  ПрАТ 

«Кредмаш» у 2011-2017 роки, грн. 

 

У зв'язку з зростанням обсягів виробництва фонд оплати праці у 

порівнянні з 2017 роком збільшився на 30,3% і склав 286 153,6 тис. грн. 

Таким чином, оплата праці є основним методом заохочення до активної 

трудової діяльності на сучасних підприємствах як в Україні, так і за кордоном. 

Керівнику підприємства слід пам‘ятати, що при побудові системи мотивації не 

можна мотивувати всіх співробітників однаково, адже від цього залежить 

ефективність роботи не тільки самих працівників, але й підприємства в цілому. 

Дієвим методом оцінки рівня мотивації персоналу є оцінка важливості 

мотивуючих чинників для окремих вікових груп співробітників.  

Впровадження системи оцінки мотивації працівників на підприємстві 

машинобудівної галузі передбачає оцінювання рівня мотивації не тільки на 

етапах відбору та атестації персоналу, а й на основних етапах управління 

персоналом.  
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Посилення вимог до якості освіти в Україні з боку держави, суспільства і 

споживачів, зростання конкуренції і зниження обсягу бюджетного фінансування 

примушують освітні організації формувати і постійно розвивати методологічну 

підтримку своєї діяльності. Розроблена, впроваджена і сертифікована система 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.kredmash.com/
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менеджменту якості (СМЯ) в організації передбачає постійне вдосконалення і оцінку 

ефективності своєї діяльності, в тому числі, за допомогою методик для оцінки витрат 

на якість. Запропонуємо методичні підходи для оцінки витрат на якість освітньої 

організації на прикладі Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського.  

Вартісна модель процесу для розрахунку витрат на якість може бути застосована 

до будь-якого процесу або послуг як виробничих, так і сервісних підприємств, отже 

підходить і для оцінки витрат на якість освітньої діяльності [1–2].  

Організаційно-методичні підходи до оцінки витрат на якість освітньої 

організації розроблені на прикладі бізнес-процесів СМЯ вищої професійної освіти 

(ВПО), оскільки безпосереднім результатом саме бізнес-процесів є надання освітніх 

послуг. До бізнес-процесів ВПО відносяться: процес проектування і розробки 

навчально-організаційної діяльності, відбору абітурієнтів, методичної діяльності, 

освітній процес, процес сприяння працевлаштуванню випускників. 

Структура загальних витрат бізнес-процесів ВНЗ складається з витрат на 

процеси (рис. 1).  

6% 3%

12%

16%
63%

Відбір абітурієнтів

сприяння працевлаштуванню 
випускників
Освітній процес

Навчально- організаційна діяльність

Методична діяльність

 
Рис.1 – Структура загальних витрат бізнес процесів 

 

Аналіз структури загальних витрат бізнес-процесів показав, що більше половини 

витрат йдуть на підготовку освітнього процесу (процес методичної діяльності - 63%) і 

навчально-організаційну діяльність (16%). Сам освітній процес становить 12% від 

загальних витрат бізнес-процесів освітньої організації.  

Для розрахунку витрат на якість бізнес-процесів вищої професійної освіти 

застосуємо попередження, оцінки та відмов [2]. Класифікація витрат бізнес-процесів 

вищої професійної освіти у відповідності з моделлю РАF на попереджувальні, 

оціночні, внаслідок внутрішніх і зовнішніх відмов витрати наведена в таблиці 1.  

Модель РАF стверджує, що, чим більше витрати організації на попереджувальні 

та оціночні заходи, тим менше витрати внаслідок відмов [2]. 

Витрати на попередження внаслідок розробки навчально-методичних 

комплексів, тестів, модульно-рейтингових технологій навчання, будуть знижувати 

внутрішні витрати на перескладання іспитів (скорочення трудовитрат викладачів з 

невстигаючими студентами, роботи деканату при виписуванні екзаменаційних листів 

на перездачі).  

Отже, будуть скорочуватися витрати на внутрішні відмови внаслідок 

відрахувань, оскільки студенти будуть більше часу приділяти самостійній роботі, у 

них будуть вироблятися навички самоконтролю, потреба до систематичних занять.  
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Таблиця 1 – Класифікація витрат ВНЗ у відповідності з моделлю попередження 

оцінки витрат 
Вид витрат 

Попереджувальні витрати 

- Витрати на процес відбору абітурієнтів 

- Витрати на відкриття спеціальностей 

- Витрати на проведення консультацій, контрольних тижнів 

- Витрати на розробку навчально-методичного комплексу дисциплін (НМКД), тестів 

Оціночні витрати 

- Витрати навчально-організаційної діяльності (витрати диспетчерської групи на 

складання розкладу занять, іспитів) 

- Витрати навчально-організаційної діяльності (витрати деканату на друк бланків, 

екзаменаційних відомостей) 

- Витрати на проведення держіспитів, випускної кваліфікаційної роботи 

Витрати внаслідок зовнішніх умов 

- Витрати підприємства на перенавчання персоналу внаслідок низької кваліфікації 

- Разом витрати на якість моделі PAF 

Витрати внаслідок внутрішніх умов 

- Витрати освітнього процесу (витрати на перездачу іспитів , витрати внаслідок 

відрахування студентів) 

Витрати на забезпечення якості 

- Витрати процесу сприяння працевлаштуванню випускників 

- Витрати процесу методичної діяльності (витрати редакційно-видавничого відділу)  

- Витрати процесу навчально-організаційної діяльності (витрати деканату, навчального 

відділу , типографії, відділу підготовки спеціалістів і архіву) 

- Витрати освітнього процесу 

Результати дослідження можуть бути використані при оцінці і зниженні 

витрат на якість освітніх організацій, з метою вдосконалення існуючої системи 

менеджменту якості, за критерієм ефективності діяльності. Рекомендації з 

оцінки витрат на якість освітньої організації спрямовані на підвищення рівня 

якості її управління і функціонування.  
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Сутність конкурентної боротьби на ринку машино технічної продукції 

полягає не стільки в діях проти підприємств суперників, скільки в завоюванні 

конкретних споживачів. Конкуренція – об‘єктивний економічний закон 

розвинутого товарного виробництва, зовнішня примусова сила по підвищенню 
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продуктивності праці, збільшенню масштабів виробництва, прискоренню 

науково-технічного прогресу, впровадженню прогресивних форм організації 

тощо. Процесно-орієнтоване бюджетування безпосередньо ґрунтується на 

творчому формуванні конкурентних переваг за рахунок розробки та 

впровадження сучасних виробів і технологій, пошуку нових груп споживачів, 

освоєння перспективних сегментів і налагоджування стратегічно важливих 

партнерських зв‘язків. Бізнес-плани фінансового оздоровлення підприємств 

машинобудування повинні включати аналітичну і кількісну оцінку 

конкурентоспроможності виробів і підприємства. Фінансова стійкість 

підприємств багато в чому залежить від оптимальної структури джерел 

капіталу, тобто співвідношення власних і запозичених коштів, та від 

оптимальності структури активів.  

Серед численних показників оцінки фінансової стійкості та фінансового 

ризику важливо розглядати в динаміці коефіцієнт фінансової автономії, тобто 

питому вагу власного капіталу в загальній валюті балансу. Коефіцієнт 

автономії характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел 

фінансування[1]. Чим вище питома вага власного капіталу в загальній валюті 

балансу, що характерне для трьох заводів Кременчуцького промислового 

району із чотирьох, які аналізували та детально викладемо в доповіді, тим 

стійкіший фінансовий стан підприємства. За поміркованої фінансової політики 

підприємства коефіцієнт фінансової автономії 0,5-0,65, а за консервативної 

більше 0,8[1]. Зміни, які відбулися в структурі капіталу, з позицій інвесторів та 

підприємств можна оцінити по різному. Для банків та інших кредиторів 

кращою є ситуація, коли питома частка власного капіталу у клієнтів більш 

висока, що виключає фінансовий ризик. Разом з тим, підприємства 

заінтересовані в залученні коштів з двох причин: відсотки з обслуговування 

позичкового капіталу розглядаються як витрати, що не включаються в 

оподатковуваний прибуток; витрати на відсотки як правило нижче прибутку, 

отриманого від використання запозичених коштів в обороті підприємства, в 

результаті чого підвищується рентабельність власного капіталу. В ринковій 

економіці використання запозичених коштів свідчить про гнучкість 

підприємства, його здатність знаходити кредити та повертати їх, тобто довіру 

до підприємства в діловому світі. 

Інтелектуальні активи у виді патентів, торговельних марок, відносин із 

споживачами та постачальниками, знань галузевої специфіки, навченого 

персоналу для підприємств, на думку відомих спеціалістів, є іноді більш 

важливими в умовах гострої конкуренції, ніж навіть основні засоби [1]. 

Оптимізація потрібних підприємству активів скорочує обсяг капіталу, 

необхідного для досягнення вищої норми дохідності, та створює більшу 

цінність. Поєднання наведених підходів на підставі спільних ознак щодо 

елементів системи управління підприємством дозволяє отримати прототип 

збалансованих показників, які розглядаються як інструмент процесно-

орієнтованого бюджетування на підприємстві. Кореляційно-регресійний аналіз 
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впливу системи показників на синтетичний дозволяє виявити причини 

незадовільного рівня реалізації запланованих рішень[2]. 

Одна із провідних стратегічних цілей АТ «Кредмаш» збільшення обсягів 

виробництва та реалізації асфальтозмішувальних установок конкурентних і на 

зовнішніх ринках. На основі техніко-економічних показників роботи 

підприємства за 2012-2018 роки проаналізували ступінь впливу ряду чинників 

на величину чистого доходу (ЧД) шляхом побудови регресійних моделей за 

поквартальними даними. Для здійснення розрахунків з використанням пакету 

«Аналіз даних» MS Excel відібрали наступні чинники: рентабельність продажів 

(Рп); матеріало віддача (Мв); зарплато віддача (Зв); рентабельність виробництва 

(Рв); оборотність запасів (Оз); оборотність дебіторської заборгованості (Одз); 

рентабельність основних засобів (Роз); фондоємність (Фє); коефіцієнт зносу 

основних засобів (Кзоз). Методично процес дослідження звели до реалізації 

послідовних етапів розрахунку параметрів регресійної моделі та спрощення 

отриманої моделі шляхом вилучення чинника, якому відповідає найбільше p- 

значення для критерію t- Стьюдента [1,2]. Модель лінійної регресії для 

заключного (шостого) етапу має вигляд: 

ЧД = 1416,5 + 1367,8 Рв + 42,3 Оз + 209,7 Одз – 33,2 Фє . 

Множинний R = 0,911, R – квадрат = 0,830. Аналіз підсумкової моделі 

засвідчив про найбільшу залежність показника «чистий дохід від реалізації» від 

чинників рентабельність виробництва, оборотність запасів та дебіторської 

заборгованості. Процес покращення: здійснюється постійно з вирішенням 

завдань стосовно збільшення темпів нарощування продажів 

асфальтозмішувальних установок, освоєння та зростання ринкової долі; має 

бути стійким та оптимізувати діяльність організації.  
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Ємність ринку вантажних автомобілів залежить від приросту їх парку в зв‘язку 

із збільшенням попиту на машини за умови розвитку економічної активності. 

Співставлення пропозицій і потреб у вантажних автомобілях за структурою 

засвідчило, що пропозиції машин важкого класу й особливо фургонів довгої форми та 

сідельних тягачів для міжнародних перевезень в найближчі роки буде у дефіциті. 

Використання АТ «АвтоКрАЗ» цієї пікової потреби особливо важливо для зберігання 

стратегічних позицій на ринку великовантажних автомобілів. Вирішальним чинником 

зберігання, а за сприятливих умов і зростання, продажів на ринку стане: реалізація 
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програми підвищення ефективності виробництва самоскидів, самоскидальних 

автопоїздів, фургонів та сідельних тягачів; залучення інвестицій для розширення 

ринків збуту лісо-, сортименто-, і трубовозів; модернізації виробництва бортових 

типів вантажної техніки високої прохідності з односкатною ошиновкою; 

удосконалення роботи фінансово – збутових служб та автоматизації обліку 

відвантаження автомобілів. На підприємстві здійснюється повна комп‘ютеризація 

обліку готової продукції, реалізації вантажних автомобілів та визначення фінансових 

результатів виконання напружених планів зниження собівартості виробів. При повній 

комп‘ютеризації господарської діяльності поняття обліку переходить в поняття 

системи обліку. В процесі автоматизації реалізуються основні принципи ведення 

комп‘ютерної системи обліку. Комп‘ютер з допоміжного засобу стає провідним 

фактором організації праці фінансового менеджера. Реалізується можливість 

організації безперервного накопичення первинних облікових даних і передачі їх по 

інформаційній мережі з наступним автоматичним складанням бухгалтерських 

проводок шляхом використання залежності між кореспондуючими рахунками. 

Автоматизація системи обробки цієї інформації господарських операцій починається 

з автоматизації робочого місця бухгалтера.  

Складання вантажних автомобілів включає операції: випуск автомашини з 

виробництва і здача на склад, зберігання на складах, відпуск продукції само вивозом і 

відвантаження далеким покупцям, одержання коштів за відпущену продукцію. 

Випуск вантажних автомобілів і здача на склад здійснюються з використанням 

приймально-здавальних накладних, в яких вказуються: назва продукції – КрАЗ 65055-

040; номер шасі-79344; тип двигуна – 20149005; тип акумулятора – 6 СТ190А; 

підписи майстра та комірника, які здали та прийняли вантажний автомобіль на склад; 

дата прийомки і штамп. На складі вантажні автомобілі обліковуються за видами на 

картках окремо на кожний номенклатурний номер та формуються первині електроні 

документи. Бухгалтерія з використанням первинних електронних документів в 

реальному масштабі часу веде облік реалізації готової продукції. З прийняттям 

Національних стандартів бухгалтерського обліку по-новому відображаються 

господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації. Вантажні 

автомобілі, що виготовлені на заводі, призначені для продажу та відповідають 

технічним та якісним характеристикам, відносяться до запасів. Запаси признаються 

активом за умови отримання в майбутньому економічної вигоди від використання 

автомобілів. Облік готової продукції ведеться на активному рахунку 26, що 

призначений для узагальнення інформації стосовно наявності та реалізації вантажних 

автомобілів. По дебету рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження 

на склад автомобілів по фактичній виробничій собівартості, а по кредиту – вибуття 

продукції зі складу. 

Бухгалтерський облік вантажних автомобілів з використанням первинних 

електронних документів ведеться наступним чином: оприбуткування д-т 2610 

«Готова продукція» - К-т 2310 «Виробництво». Оцінка готової продукції на 

підприємстві ведеться по відпускним цінам з відокремленим обліком відхилень між 

фактичною виробничою собівартістю та плановою собівартістю вантажних 

автомобілів. Розрахунок відхилень здійснюється за плановою та відпускною ціною 

вантажних автомобілів. Списання суми відхилень фактичної виробничої собівартості 

автомобілів від планової собівартості відображається: Д-т 9011 «Собівартість 

реалізованої готової продукції», - К-т 2620 «Відхилення між фактичною та плановою 
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собівартістю готової продукції». Залишок по рахунку 26 є дебетовим і показує 

фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду. 

Підставою для списання вантажних автомобілів зі складу покупцеві є 

товаротранспортна накладна, яку виписує продавець з використанням комп‘ютера. 

Товаротранспортна накладна є документом, який дає дозвіл на вивезення вантажних 

автомобілів з території заводу. На отримання покупцем придбаної продукції 

виписується довіреність на особу, якій підприємство – одержувач довіряє отримати 

вантажний автомобіль. З метою системної комп‘ютеризації робочих місць 

бухгалтерів використовується програмне забезпечення «1С: Бухгалтерія». 

Запропоновано для умов роботи заводу сформувати в автоматизованій системі 

нормативні довідники інформації. Довідник-номенклатура – цінник готової продукції 

необхідний для оцінки вантажних автомобілів та автоматичного виставлення рахунку. 

Структура формується за складовими: модель автомобіля, номенклатурний номер, 

номер шасі, тип двигуна, ціна в національній та іноземній валюті, синтетичний 

рахунок. 
 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗМІНУ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Криворучко А.С. 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Питання виходу України з економічної кризи змушують замислитися над 

пошуком нових можливостей та резервів економічного зростання країни, серед яких 

вагоме місце займає підвищення рівня продуктивності праці. Відомо, що від 

активізації людської діяльності залежить забезпечення конкурентних переваг країни, 

сталий соціально-економічний розвиток та добробут населення. 

Висвітленню питань визначеної проблематики присвячені праці багатьох 

зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: Ф. Тейлора, Г. Емерсона, Р. Яковлєва, А. 

Колота, О. Грішнової та ін. 

Метою дослідження є виявлення взаємозв‘язку між рівнем заробітної плати та 

продуктивністю праці в Україні. 

Узагальнюючи наукові погляди, слід констатувати, що продуктивність праці 

слід розглядати у вузькому та широкому значенні. Продуктивність праці у вузькому 

сенсі – це показник продуктивності конкретної праці на мікроекономічному або 

індивідуальному рівнях, що представляє собою співвідношення обсягу виробленої 

продукції або послуг до витрат одного з факторів виробництва – живої праці, яка 

може вимірюватись за годину, день, квартал, рік. 

Продуктивність праці у широкому значенні – це суспільна продуктивність 

праці, яка характеризує ефективність виробничого процесу на макрорівні 

(загальнодержавному рівні) і може бути представлена у вигляді відношення 

загального обсягу виробленої продукції та послуг до загальних затрат праці [1]. 

Для визначення залежності між показниками продуктивності та оплати праці 

було проаналізовано динаміку суспільної продуктивності праці в Україні та 

проведено співставлення таких тенденцій з динамікою середньомісячної заробітної 

плати. В Україні в останні роки зберігається стійка несприятлива тенденція: темпи 
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зростання середньомісячної заробітної плати суттєво випереджають темпи зростання 

продуктивності праці. Таке явище повністю суперечить світовій практиці і 

теоретичним засадам економіки, адже свідчить про те, що формування механізмів 

оплати праці в Україні сьогодні реально не залежить від результатів діяльності 

економіки, важелі, які впливають на керованість в управлінні продуктивністю праці 

не діють.  

Досліджені тенденції дають змогу зробити висновок, що пересічний працівник 

в Україні недоотримує заробітну плату по відношенню до витрачених трудових 

зусиль. Низький розмір грошової винагороди, у свою чергу, зумовлює низьку 

ефективність праці. І навпаки, без підвищення продуктивності праці неможливо 

створити підґрунтя для зростання реальних доходів зайнятого населення. Такий стан, 

на нашу думку, може мати місце лише як тимчасове явище, що відбиває необхідність 

виправити ситуацію, що склалася у сфері оплати праці. Варто зауважити, що схожі 

явища можна спостерігати в деяких пострадянських країнах, зокрема: в Росії та 

Білорусі. Невідкладним завданням постає зростання ролі державного регулювання 

цих важливих макроекономічних пропорцій, адже ринкове саморегулювання, що 

підтверджують роки ринкових перетворень, виявилося неспроможним забезпечити 

самостійне регулювання оптимальних співвідношень та суттєве зростання 

продуктивності праці і оплати праці.  

Дослідивши проблему можна визначити основні шляхи підвищення 

продуктивності праці в Україні: підвищення технічного рівня виробництва на основі 

залучення інвестиційних ресурсів; розвиток високотехнологічного виробництва із 

високою доданою вартістю; створення ефективної системи стимулювання всіх форм 

зайнятості, особливо малого бізнесу; впровадження преференції під час створення 

нових робочих місць; заохочення самозайнятості населення й ведення бізнес-

діяльності; оптимізація податків на заробітну плату і фонд оплати праці; корегування 

співвідношення оплати праці працівників різних професій, професійних груп і 

секторів економіки, здійснення диференціації складності праці, формування політики 

оплати праці в країні; визначення пріоритетних сфер зайнятості і формування під них 

державного замовлення для освіти; виховання в людях підходу «вчитися протягом 

життя» та формування гнучкої системи освіти; розвивати інституції соціально-

трудових відносин – професійні асоціації, спілки та співтовариства. Завдяки цьому 

стане можливим упровадження етики нових трудових відносин, підвищення цінності 

праці.  

Враховуючи вищесказане, можна зробити такі висновки: не варто 

недооцінювати роль продуктивності праці в сучасних умовах економічної кризи; 

науково-технічні, технологічні та соціально-економічні передумови зростання 

продуктивності праці слід розглядати в тісному взаємозв‘язку з забезпеченням 

виконання завдань підвищення рівня життя населення країни;  необхідно 

забезпечувати постійний моніторинг продуктивності праці на усіх рівнях управління 

економікою, запровадити об‘єктивну оцінку продуктивності праці та адекватне 

відображення такої оцінки державними статистичними службами. 

Отже, досліджуючи проблему зростання продуктивності праці в Україні, 

необхідно враховувати значення соціальних процесів, забезпечувати мінімальні 

гарантії в оплаті праці і соціальному захисті, розвитку освіти, науки, забезпеченні 

охорони здоров‘я, безпеки праці, підвищення кваліфікації, постійного професійного 

навчання та розвитку кадрів.  
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Організація – це відкрита система, яка намагається зберегти постійність свого 

внутрішнього середовища внаслідок забезпечення зв‘язків між елементами системи та 

зовнішнім оточенням. Розрізняють організацію таких систем: біологічних; технічних; 

соціально-економічних. 

Існують різні тлумачення походження терміну організація. За основні, як 

правило, приймають: 

– organizo, від латинського – чіткий вигляд, об'єднання. Під організацією 

розуміють об‘єднання людей для досягення спільних цілей; 

– organization, від франц. – устрій. Під організацією розуміють внутрішню 

упорядкованість, узгодженість, взаємодію всіх частин цілого, обумовленого його 

будовою. 

За визначенням М. X. Мескона [1] виробничо-господарська організація являє 

собою групу осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільних 

цілей. 

Сутність організації проявляється через її властивості: 

– Цілеспрямованість організації - властивість, яка характеризує її орієнтацію на 

досягнення можливого, бажаного та необхідного стану. 

– Перманентність організації - властивість, згідно з якою вона перебуває в стані 

постійних та безперервних змін, які відбуваються поза бажанням суб'єктів. 

– Дискретність - властивість, що означає переривчастість, виділеність складових 

та відображає поелементний, поетапний підхід до її проектування, формування та 

функціонування. 

– Циклічність - властивість, згідно з якою в організації періодично 

повторюються послідовні події та перетворення. 

– Реверсивність - властивість, яка визначає модель повернення до попередніх 

дій. Надає можливість управління організацією на засадах повторення, адаптації та 

використання штатних, типових та аналогічних рішень. 

– Оперативність - адаптація, відповідність, синхронізація ритмів і швидкості 

процесу організації динамічним характеристикам розвитку ситуації та їх 

відповідності необхідним умовам досягнення запланованого результату. 

– Гнучкість – здатність організації до адаптації, модернізації та реформації. 

– Ротаційність – можливість взаємної перестановки, заміни складових процесу в 

ході його реалізації. Становить ресурс організації для реалізації процесів реорганізації 

та реформування. 

– Корпоративність – схильність до групової асоціації та кооперації. 

– Комунікаційність – здатність та схильність до встановлення взаємозв'язків. 
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– Композиційність – можливість побудови адекватної організації шляхом 

цілеспрямованого складання її елементів. Дозволяє удосконалювати організаційну 

структуру управління. 

– Комбінаторність – потенціал, ресурс можливих засобів і моделей побудови та 

здійснення організації управління відповідно до цілей, ресурсів та умов діяльності. 

– Селективність – здатність організації до удосконалення шляхом відбору, 

закріплення та розвитку необхідних якостей, з метою забезпечення бажаного 

синергічного ефекту. 

Різноманітні ресурси або вхідні процеси об'єднуються та оброблюються так, щоб 

отримати бажаний результат (прибуток, соціальна місія тощо). 

Основні характеристики організації як динамічної системи : 

1. Наявність керуючої та керованої підсистем. 

2. Самоорганізація - пристосування організації до нових умов зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Згідно з цією властивістю, процес розвитку системи 

відбувається за принципом зворотнього зв'язку.  

3. Гнучкість – здатність до оперативних змін. Гнучкість організації 

забезпечується принципами. 

4. Синергізм – інтеграція зусиль у системі, яка приводить до примноження 

кінцевого результату. 

5. Неаддитивність – властивість системи, згідно з якою ефективність діяльності 

змінюється в часі і не дорівнює арифметичній сумі ефектів від діяльності окремих 

частин. Робота структурних підрозділів однієї фірми (при загальній організаційній 

структурі, однакових принципах стимуляції праці) буде різною і залежатиме від 

професіоналізму персоналу підрозділу, особистих взаємовідношень, стилю 

керівництва управлінського персоналу підрозділу та лідерів неформальних груп. 

6. Мультиплікативність – примноження ефективності системи за рахунок 

стихійних процесів або управлінських дій (зміна стилю керівництва, впровадження 

нової мотиваційної політики, реструктуризації тощо). 

Отже, організація є динамічною системою з входом та виходом, процесами 

конверсії, що передбачають організаційні зміни та зворотній зв‘язок. 
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Ринковa економiкa зa своєю сутнiстю є своєрiдним вaжелем, стимулює 

зростaння продуктивностi прaцi пiдприємств рiзних форм влaсностi, що, в свою 

чергу, зaбезпечує всебiчне пiдвищення ефективностi виробництвa Одним з 

основних зaвдaнь для будь-якого пiдприємствa нa сьогоднiшнiй день є пошук 

нaйбiльш ефективних прийомiв упрaвлiння прaцею, що зaбезпечують 
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aктивiзaцiю людського фaкторa. У зв‘язку з цим зростaє знaчимiсть трудового 

вклaду кожного прaцiвникa пiдприємствa в кiнцевi результaти його дiяльностi.  

Здiйснення перетворень у формaх i методaх упрaвлiння прaцею нa 

пiдприємствi в дaний чaс чaсто бувaє недостaтньо ефективним i тому не досягaє 

постaвлених цiлей. Однiєю з основних причин цього є недостaтня 

зaбезпеченiсть пiдприємств кaдрaми, здaтними нетрaдицiйно, нa високому 

професiйному рiвнi вирiшувaти склaднi зaвдaння в умовaх ринкової економiки. 

Рiшення дaної проблеми можливе шляхом використaння продумaної системи 

роботи з персонaлом пiдприємствa, i, зокремa, формувaння ефективної системи 

мотивaцiї прaцi. 

Пiд мотивaцiєю розумiють процес спонукaння себе й iнших до дiяльностi 

для досягнення особистих цiлей aбо цiлей пiдприємствa. Мотивaцiя прaцi 

виникaє тiльки в тому випaдку, якщо iндивiд може домогтися зaдоволення своїх 

потреб в результaтi виконaння певних трудових функцiй нa пiдприємствi [1]. 

Тaким чином, мотивaцiя прaцi являє собою внутрiшнє спонукaння iндивiдa, 

прaцiвникa пiдприємствa, до певної поведiнки в рaмкaх його трудової 

дiяльностi вiдповiдно до його iнтелектуaльних тa фiзичних здiбностей.  

Метою мотивaцiї прaцi є досягнення в процесi трудової дiяльностi цiлей 

оргaнiзaцiї i (aбо) цiлей прaцiвникa. В основi мотивaцiї прaцi можуть 

знaходитися як пов‘язaнi з процесом прaцi мотиви i стимули, тaк i не пов‘язaнi з 

ним. Зaдоволенiсть прaцiвникa пiдприємствa умовaми i оплaтою прaцi, 

вiдносинaми з колегaми i керiвникaми, полiтикою керiвництвa щодо персонaлу, 

бaгaто в чому визнaчaє його зaцiкaвленiсть у нaйбiльш ефективному виконaннi 

своєї трудовi функцiї, що в результaтi веде i до зростaння продуктивностi прaцi 

нa пiдприємствi.  

З метою контролю ситуaцiї в рaмкaх трудової дiяльностi необхiдно 

своєчaсно i якiсно проводити aнaлiз системи мотивaцiї прaцi персонaлу 

пiдприємствa. Перiодичний aнaлiз зaдоволеностi прaцею персонaлу 

пiдприємствa допомaгaє виявити «слaбкi лaнки» в структурi упрaвлiння 

персонaлом, ввести додaтковi стимули, що дозволяють усунути aбо 

компенсувaти фaктори прaцi, якi не зaдовольняють персонaл. 

До основних зaвдaнь aнaлiзу мотивaцiї прaцi персонaлу пiдприємствa 

вiдносять: dивчення стaну системи мотивaцiї прaцi; jцiнку ефективностi 

стимулювaння персонaлу пiдприємствa; розробку системи зaходiв для 

вирiшення виявлених проблем; оцiнку оптимaльностi прийнятих упрaвлiнських 

рiшень; контроль зa виконaнням зaпропоновaних зaходiв тощо. 

Головним принципом i умовою aнaлiзу системи мотивaцiї прaцi є 

мaксимaльнa об‘єктивність. Отримaнi результaти в ходi aнaлiзу повиннi дaвaти 

повне уявлення про те, чи вiдчувaють прaцiвники нa собi вплив iснуючої нa 

пiдприємствi системи мотивaцiї, чи вiдповiдaє їхня реaкцiя нa вплив системи 

мотивaцiї очiкувaнням курівництва. Для проведення aнaлiзу якостi системи 

мотивaцiї потрiбно об‘єктивно з‘ясувaти, нaскiльки окремi її елементи i сaмa 

системa в цiлому здaтнi вплинути нa результaти трудової дiяльностi 

конкретного прaцiвникa. Ввaжaємо, що для вирiшення постaвленого зaвдaння 
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можнa використовувaти модель однофaкторного дисперсiйного aнaлiзу для 

пов‘язaних вибiрок. 

Дисперсiйний aнaлiз являє собою aнaлiз змiн ознaки пiд впливом будь-

яких контрольовaних змiнних фaкторiв [2]. При цьому, впливу кожної з 

грaдaцiй фaкторa пiддaється однa i тa ж вибiркa випробовувaних (нaприклaд, 

робiтникiв). Модель однофaкторного дисперсiйного aнaлiзу для повязaних 

вибiрок предстaвленa нa рисунку. 

 

Рисунок 1 – Запропонована модель однофaкторного дисперсiйного aнaлiзу  

 

У процесi тaкого дослiдження  виявляються фaктори, що впливaють нa 

продуктивнiсть прaцi прaцiвникiв пiдприємствa, що дозволяє розробити ефективну 

систему стимулювaння прaцi персонaлу. Зaпропоновaнa методикa дозволяє aдеквaтно 

aнaлiзувaти й оцiнювaти вплив рiзних методiв стимулювaння прaцiвникiв 

промислового пiдприємствa нa їх продуктивнiсть прaцi, що в кiнцевому результaтi 

пiдвищує продуктивнiсть трудової дiяльностi. 

Зaдaчa: iз зaгaльної вaрiaтивностi ознaки видiлити вaрiaтивнiсть троякого 

роду: 

1) вaрiaтивнiсть, зумовлену дiєю кожного методу стимулювaння; 

2) вaрiaтивнiсть, зумовлену взaємодiєю зaстосовувaних методiв; 

3) випaдкову вaрiaтивнiсть, обумовлену всiмa iншими невiдомими змiнними. 

Формулювaння гiпотез: 

Нaбiр A: 

А1: Змiни продуктивностi прaцi зaлежно вiд методiв стимулювaння є не бiльш 

вирaженими, нiж вiдмiнностi, обумовленi випaдковими причинaми. 

А2: Змiни продуктивностi прaцi зaлежно вiд методiв стимулювaння є бiльш 

вирaженими, нiж вiдмiнностi, обумовленi випaдковими причинaми. 

Нaбiр Б: 
Б1: Iндивiдуaльнi вiдмiнностi мiж робочими є не бiльше вирaженими, нiж 

вiдмiнностi, обумовленi випaдковими причинaми. 

Б2: Iндивiдуaльнi вiдмiнностi робочими є бiльш вирaженими, нiж вiдмiнностi, 

обумовленi випaдковими причинaми. 

Перевiркa оптимaльностi розподiлу ознaки шляхом розрaхунку покaзникiв 

aсиметрiї i ексцесу i зiстaвлення їх з критичними знaченнями. 

Розрaхунок критерiю Фiшерa (спiввiдношення вaрiaтивностi, обумовленої 

дiєю кожного методу стимулювaння тa їх взaємодiєю, з випaдковою 

вaрiaтивнiстю). Зiстaвлення емпiричних знaчень критерiю Фiшерa (Fемп) з 

критичними (Fкр). 

Fемп < Fкр  -  отже, гiпотезa Б 

приймaється 

Fемп  > Fкр  - отже, гiпотезa A 

вiдхиляється 
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Сухомлин С. А. 
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Необхідність аналізу ефективності управління та якості медичних послуг 

визначається: по-перше, швидкими темпами зростання вартості лікування найбільш 

поширених захворювань і загальним подорожчанням медичних послуг; по-друге, 

появою альтернативних методів лікування одного й того ж захворювання, при виборі 

яких доводиться враховувати не тільки їх клінічну ефективність, але й вартість; по-

третє, недостатнім фінансуванням високотехнологічних і витратних методів 

лікування, яке існує у всіх країнах. Основна мета менеджменту охорони здоров'я 

полягає у зменшенні втрат суспільства від захворюваності, інвалідності та смертності. 

В умовах реформування сфери охорони здоров'я для досягнення означеної мети 

необхідна ефективна діяльність, як системи охорони здоров‘я в цілому, та кожної 

окремої медичної організації (МО), а також високотехнологічних медичних центрів. 

Це потребує впровадження нових форм, методів і моделей управління ланцюгами МО 

різних форм власності, спрямованих на задоволення взаємопов‘язаних цілей: 

підвищення доступності надання якісної та своєчасної медичної допомоги; 

підвищення якості життя та здоров‘я населення; підвищення рентабельності та 

прибутковості діяльності МО. Основними засобами досягнення цілей є 

вдосконалення методів організації та управління медичними закладами, всебічний 

статистичний та фінансовий контроль медичних організацій, оптимізація 

лікувального процесу.  

Медична система в Україні представлена двома секторами – державним в 

приватним. Приватний сектор невеликий і займає близько 14% на ринку медичних 

послуг нашої країни, та має тенденцію до швидкого зростання. Загальна місткість 

ринку медичних послуг в 2017 р. зросла на 11,2% в порівнянні з 2016 р. (рис.1). Але 

при перерахунку в доларах, то факт зростання перетворюється в зниження, а такий 

перерахунок актуальний з урахуванням значної залежності медичної галузі від 

імпортної техніки та медикаментів. 

 
Джерело: дані Світового банку, оцінка Pro-Consulting 

Рисунок 1 – Динаміка обсягу ринку медичних послуг в 2016/2017 рр., млрд. грн. 

 

Разом з тим, приватна медицина демонструє в Україні темпи зростання, адже в 

2012 році її частка оцінювалася на рівні 1%. Відбуваються зміни в галузевій структурі 
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приватних медичних установ: збільшується відносна кількість лікарень і 

діагностичних центрів.Аналіз ринку медичних послуг України показує, що розвитку 

приватної медицини в нашій країні заважає не тільки низька купівельна спроможність 

населення, а й недосконала законодавча база, що регулює галузь. Система акредитації 

та легалізації медичних установ надмірно забюрократизована. 

Бюджетне фінансування вітчизняної медичної галузі у 2017 році зросло в 

порівнянні з 2016 роком. Однак, при перерахунку, зростання не суттєве і бюджет 

залишився на рівні 2015 р. (рис.2). В разі, якщо система із публічних джерел 

фінансується менше, ніж на 75%, тобто більше, ніж 25% із приватних джерел – ця 

система не є керованою. В такій ситуації пацієнтів неможливо захистити від 

катастрофічних витрат на охорону здоров‘я. 

 

 
Джерело: Міністерство фінансів України, оцінка Pro-Consulting 

Рисунок 2 – Динаміка бюджетних витрат на охорону здоров‘я в Україні, млрд.дол. 

 

Забезпеченість необхідною кількістю лікарів забезпечує доступність медичних 

послуг: один фахівець припадає в середньому на 1205 жителів. Найбільш затребувані 

спеціальності хірургів – один на 1538 українців і стоматологів – один на 1587 чол. 

Інші спеціалісти представлені гірше. Велику частку складає середній медперсонал: 

медичні сестри – 74% від загальної кількості. Найбільш ефективним вирішенням 

проблеми нестачі кадрів в медичній організації є створення мотивуючих умов до 

праці: особиста мотивація, можливість професійного кар‘єрного зростання; оплата 

праці; задоволення результатами роботи взаємовідношення в колективі, 

професіоналізм колег. У 2019 р. МОЗ планує реалізувати проект підвищення 

професіоналізації сфери фармакоекономіки та спрямувати фахівців для вивчення 

системи НТА у державні вищі навчальні заклади України. 

Слід виокремити сукупність факторів, які в сукупності призводять до 

гальмування розвитку сучасної медицини: з боку зовнішнього середовища (держава, 

постачальники медичних матеріалів та обладнання, обмеження в приміщеннях, 

упередження споживачів до якості платних послуг, тощо) та внутрішнього 

(недостатня управлінська кваліфікація менеджерів медичних закладів, дефіцит 

кваліфікованих медичних кадрів, дефіцит фінансових ресурсів та недофінансування, 

відсутність реклами та маркетингу). 

В умовах дефіциту фінансових коштів економічна складова медичного 

обслуговування набуває більшої значущості. Адміністрація МО прагне до мінімізації 

https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-medicinskij-uslug-v-segmente-premium-v-ukraine-s-vydeleniem-lvovskoj-oblasti-2019-god
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втрат, зростанню прибутку від платних медичних послуг, пошуку додаткових джерел 

фінансування, виявленню фінансових резервів. Частіш за все цього намагаються 

досягти шляхом всебічного статистичного та фінансового контролю витрат та 

прибутків медичних організацій, оптимізації лікувального процесу. 

Враховуючи інноваційних характер сучасних медичних послуг, для підвищення 

конкурентоспроможності та забезпечення безперервного розвитку медичних закладів 

необхідне залучення значних інвестицій. Через низький рівень платоспроможності 

попиту на вартісні високотехнологічні медичні послуги придбання медзакладами 

інноваційного обладнання, приміщень, навчання медперсоналу для більшості 

медичних закладів є недосяжними та нерентабельними завданнями.  

Отже, підвищення ефективності ринку медичних послуг в умовах реалізації 

медичної реформи можливе через фінансове стимулювання реструктуризації та 

функціональне реформування системи охорони здоров‘я; вдосконалення ключових 

показників медичної та соціальної роботи медичних організацій. Значні функції по 

формуванню системи управління галуззю охорони здоров'я здійснюються на 

регіональному та місцевому рівнях. Це вимагає впровадження ефективних стратегій, 

які дозволили б змінити тривожні тенденції та запобігти переходу охорони здоров‘я 

до високовитратної категорії. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІ  

ПРОЕКТИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Івко Ю.О., Хоменко М.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Інвестиційний проект являє собою складну організаційно-економічну систему, а 

тому процедура планування повинна включати комплекс взаємопов‘язаних технічних, 

організаційних, економічних і фінансових аспектів. Забезпечення високого рівня 

об‘єктивності планових розрахунків вимагає залучення спеціальних інструментів з 

метою обґрунтування різних параметрів проекту. В теорії та практиці планування 

запропоновано ряд рекомендацій стосовно виконання прогнозних розрахунків і 

обґрунтування окремих характеристик проекту [1]. Разом з тим, не досить 

опрацьованими залишаються питання визначення узагальнюючих показників 

реалізації проекту, що характеризують підсумкові потоки витрат і доходів стосовно 

визначення ефективності інвестицій.  

Основними елементами затрат виробничих інвестицій виступають витрати на 

придбання інвестиційного об‘єкту тобто безпосередньо капіталовкладення й поточні 

затрати, що призначаються для компенсації ресурсів, які споживаються в процесі 

використання інвестиційного об‘єкту. Доходи від інвестування включають поточні 

надходження від реалізації інвестиційного об‘єкту, а також можливу виручку від його 

ліквідації в кінці планового періоду. В доповіді наведемо схему визначення прибутку 

від реалізації інвестиційного проекту з врахуванням стандарту бухгалтерського 

обліку «Звіт про фінансові результати» та схему формування прибутку підприємства. 

В діючій системі обліку і звітності дуже складно виокремити дохід від реалізації 

продукції по інвестиційному проекту, валовий прибуток по проекту, прибуток від 

звичайної діяльності при реалізації інвестиції тощо. В таких умовах виникає задача 

визначення меж інвестиційного проекту. Зміни показників ефективності інвестиції в 

залежності від підходу до формування потоку платежів та методу, що використаний, 
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для нарахування амортизації розглянемо для умов розрахунку строку окупності 

витрат на нову установку з виробництва метил-третбутилового ефіру. Своєрідний 

універсальний продукт з цієї установки використовується для збагачення бензину 

октановим числом. В перспективі суттєве збільшення випуску бензину АІ-98 

підвищеної якості.  

Побудова і використання математичних моделей, з‘ясування зв‘язків між 

параметрами проекту є невід‘ємною частиною фінансового аналізу для прийняття 

інвестором рішення. Економічний аналіз ефективності інвестицій є складною 

задачею, що містить моменти невизначеності й ризику. Для вибору найкращого 

варіанту вкладення коштів в інвестиційні проекти користуються декількома 

методиками, що дозволяють порівняти варіанти інвестицій за наступними 

показниками: чистий приведений прибуток, внутрішня норма дохідності, період 

окупності, індекс рентабельності. Для умов роботи ЗАТ «Укртатнафта» розрахована 

доцільність уведення в експлуатацію установки з виробництва трет-бутилового ефіру 

вартістю 200 млн. грн. Передбачалося, що строк експлуатації обладнання складе 5 

років, строк окупності не більше 4 років, зношення на обладнання – нараховується за 

методом рівномірної амортизації, ліквідаційна вартість обладнання буде достатньою 

для покриття витрат, що зумовлені демонтажем установки. Виручка від реалізації 

ефіру, що очікувалась по рокам, наводиться в доповіді. Поточні витрати оцінені для 

першого року експлуатації установки в 48 млн. грн. з наступним щорічним 

зростанням на 4%. Ставка податку на прибуток складає 25%. Фінансовий стан 

нафтопереробної компанії такий, що ціна рентабельності авансованого капіталу 

складає 16%.  

Різниця величин чистого доходу, що дисконтуються, й інвестиційних витрат 

складає чистий приведений дохід (NPV) і визначається за формулою 

NPV = )1/( iP
k

k    - IC, 

де P1, P2, …, Pk - річні доходи; IC – інвестиції. 

Визначили чисту приведену вартість (млн. грн.) для i = 16%. 

NPV = 49,0 / (1+0,16) + 62,6 / (1+0,16)
2
 + … + 72,9 / (1+0,16)

5
 - 200 = 8,762. 

Внутрішня норма дохідності (IRR). Розрахована ставка відсотків, за якої 

капіталізація регулярного доходу дає суму рівну інвестиціям, що означає їх окупність. 

Вона показує значення відсоткової ставки i, за якої NPV проекту дорівнює нулю. 

Спеціалісти рекомендують відбирати такі проекти, внутрішня норма дохідності яких 

не нижче 15-20%[1]. Проекти відбираються з урахуванням інфляційного фактору. 

Фактичне значення відсоткової ставки (IRR), при якому NPV=0, визначимо із 

відомого [1] виразу: 

IRR =  ,)()(/))(( внвннн ififіiifi   

де iн, iв - відповідно нижнє і верхнє значення відсоткових ставок. 

По формулі для =15% NPV=14,083 млн. грн., для i =12%            NPV=31,405 

млн. грн. 

IRR = 0,12+31,405(0,15-0,12)/(31,405-14,083)=0,1744.      IRR = 17,44%. 

Період окупності менше 4 років, так як сума чистих грошових надходжень за 

цей період дорівнює 49,0+62,6+68,9+74,5=255,0 млн. грн. 

255,0 млн. грн. > 200 млн. грн. вартості установки з виробництва ефіру. Таким 

чином, на основі даних стосовно дохідності вибрали оптимальний варіант вкладення 
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грошових коштів у створення установки з виробництва метил-третбутилового ефіру. 

Побудова і використання математичних моделей, з‘ясування зв‘язків між 

параметрами інвестиційних і комерційних проектів повинно стати невід‘ємною 

частиною фінансового аналізу для прийняття інвестором обґрунтованого рішення. 

Методика розрахунку інвестицій повинна включати для порівняння варіантів 

показники: чистий приведений дохід; внутрішню норму дохідності; період окупності; 

індекс рентабельності. Фінансовим менеджерам необхідно прагнути до формування 

збалансованого по ризику і доходу, тобто набір інвестиційних інструментів повинен 

знижувати ризик втрат і одночасно максимізувати дохід. 
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За умов формування ринкових відносин, підвищення ефективності 

функціонування підприємств залежить від вирішення проблеми створення сучасних 

організаційних структур та реформування старих, що заважають адаптації 

підприємств до нових організаційно-правових форм та мінливих умов ринкового 

середовища. Проблеми формування та розвитку організаційних структур були 

відкладені на другий план поряд з питаннями приватизації, реорганізації структури 

власності, формування законодавчої бази. Внутрішнє середовище підприємства, його 

організаційні структури і системи управління залишились поза межами як наукових 

досліджень, так і підприємницької практики. 

Для сучасної економіки поєднання лінійного, функціонального і дивізійного 

принципів є основою побудови ефективної організаційної структури підприємства.  

Технологія та елементи формування універсального підходу визначення 

ефективної організаційної структури потребують своєрідного симбіозу лінійного та 

функціонального управління як універсального засобу раціонального управління.  

Відсутність можливостей конкретизувати та формалізувати різнопланові 

зв‘язки внутрішнього та зовнішнього середовища організаційної структури 

підприємства підтверджують частковий механізм застосування дивізійних принципів 

побудови, що прямо пропорційно впливає на процес досягнення ефективного 

управління.  

Інноваційні структури побудовані на базі наявних структур за допомогою 

збільшення ступеня свободи окремих угрупувань, гнучкого перерозподілу функцій та 

залучення працівників до управління; адаптивні структури створюються за гнучкими 

схемами мереж.  

Процес організаційного проектування, відповідна послідовність деталізації та 

застосування реальних структур через призму раціональної структури управління 

потребує активного впровадження сучасних концепцій менеджменту та менеджменту 

якості шляхом використання основ управління проектами інноваційних засобів та 
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методів раціональної співпраці на відповідних управлінських рівнях. Як свідчить 

практика, найбільш слабкою ланкою в технологічній побудові організаційних 

моделей є відсутність адаптивного механізму до побудови дієвих зв‘язків на 

внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, що неодмінно передбачає 

модернізацію та загальне підвищення рівня управлінського потенціалу.  

Ситуаційна методологія та окремі експертні методи, застосовуючи доцільно 

сформовану, узагальнюючу модель формування ефективної структури управління, 

забезпечують реалізацію конкретних стратегій стилів управління, складності 

інформаційних потреб, рівня централізації і децентралізації для досягнення 

взаємозалежності конкретних управлінських елементів в межах підприємства (рис. 1). 

Досягнення стратегічних цілей підприємства і рішення тактичних задач 

підрозділів вимагає необхідної упорядкованості і взаємодії структурних елементів, 

що забезпечують ефективне управління будь-якого підприємства. Упорядкованість і 

взаємодія між елементами організаційної структури досягаються завдяки 

встановленню між ними функціональних зв‘язків, тобто такого відношення частини 

до цілого, при якому існування частини забезпечує існування цілого. 

 
Рисунок 1 – Модель формування ефективної структури управління 

підприємством 

 

Склад і обсяг функцій підрозділів залежать від таких факторів як: розмір 

підприємства, галузева належність, виробничі технології, стадія життєвого циклу, 

інтенсивність взаємодії із зовнішнім ринком. 

Організаційні структури створюються для того, щоб забезпечити координацію 

й контроль діяльності підрозділів підприємства та його робітників. Вони різняться 

між собою складністю (тобто мірою розподілу діяльності за певними функціями), 

формалізацією (ступенем використання встановлених правил і процедур), 

співвідношенням централізації та децентралізації (тобто рівнями, на яких 

приймаються управлінські рішення).Функціональне наповнення кожного підрозділу 

організації має стати таким, щоб можна було повною мірою забезпечити її діяльність 

усіма необхідними для цього функціями. 
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Використання запропонованої моделі дозволить розробити гнучку стратегію 

розвитку та впровадження необхідних змін, спрямовану на задоволення споживача та 

в кінцевому результаті досягнення ефективної системи управління в межах 

підприємства 

 

АДАПТИВНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
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Адаптивність системи управління слід визначити як її здатність максимально 

ефективно виконувати задані функції за заданих умов у встановленому обсязі. 

Відповідно збільшення діапазону таких умов, свідчить про зростання адаптивності 

системи вцілому. Тобто, такий показник варто уявляти як рівень, за якого система 

управління реагує на зміни її внутрішнього і зовнішнього середовища. Низький же 

рівень адаптивності, за якого підприємство невзмозі пристосовуватися до змін 

середовища, означає загрозу його виживанню. Відтак, адаптивний підхід в системі 

управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств необхідно 

пов‘язати з розробкою заходів управлінського реагування на внутрішні та зовнішні 

можливості і загрози їх стратегічному розвитку. Такий підхід повинен відображати 

зв‘язок з розробкою та реалізацією стратегій розвитку підприємства, використовувати 

економіко-математичний апарат діагностики стратегічних можливостей, враховувати 

динаміку показників, що здатні забезпечити його високу маневреність та гнучкість 

цілей. 

Стратегічні можливості означають не лише відповідність ресурсів компетенції 

підприємства поставленим цілям щодо виживання та розвитку, але й забезпечують 

ідентифікацію факторів його зовнішнього і внутрішнього середовища. Вони 

визначають потенціал позитивного впливу, їх успішна реалізація забезпечить 

конкурентний успіх у довгостроковій перспективі.  

Конкурентної переваги досягатимуть ті підприємства, які матимуть змогу 

розвивати стратегічні можливості, що матимуть особливу цінність для споживачів 

завдяки ефективному управлінню внутрішньогосподарськими процесами, постійному 

впровадженню інновацій за клієнтоорієнтованого підходу. За таких обставин 

особливого значення набуватиме неперервне підвищення ефективності витрат як 

найбільш визначального аспекту стратегічних можливостей.  

Використання стратегічних можливостей підприємств досить часто 

супроводжується розривом між потенційними і реальними можливостями 

підприємства. Для забезпечення тривалої конкурентної переваги необхідно щоб 

стратегічні можливості постійно підтримували свою цінність в поглядах споживачів, 

а також унікальність, складність для копіювання, незамінність та динамічність, тобто 

є необхідність запровадження моніторингу стратегічних можливостей та 

впровадження заходів щодо їх корегування. 

Систематизація стратегічних можливостей дозволить уникнути їхнього 

дублювання, забезпечити ефективне управління ними залежно від поставлених 

стратегічних цілей та завдань, здійснити діагностування стратегічних можливостей та 

розкрити концептуальні основи управління стратегічними можливостями 
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підприємства. При цьому можна розглядати управління стратегічними можливостями 

як систему, явище та процес (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Сприйняття управління стратегічними можливостями як явища та 

процесу  

 

Підхід до управління з позицій процесу дозволяє системно пов‘язати між собою 

функціональні напрями діяльності підприємств, побудувати ефективні схеми 

реалізації управлінських завдань, оцінити й оптимізувати використовувані ресурси.  

Основною метою процесного підходу до управління є трансформація 

традиційного функціонального менеджменту (менеджмент діяльності, підрозділів, 

працівників тощо) у менеджмент бізнес-процесів. Переваги процесного підходу до 

управління стратегічними  можливостями полягають у безперервності управління 

окремих процесів, орієнтації на кінцевий результат, виділенні зон відповідальності.  

Економічний ефект досягатиметься через: скорочення операційних витрат (за 

рахунок скорочення управлінського апарату, скорочення часу на збирання та 

оброблення інформації, підвищення швидкості прийняття управлінських рішень); 

підвищення інвестиційної привабливості підприємств чи бізнес-напряму (за рахунок 

підвищення прозорості та передбачуваності формування фінансового результату та 

підвищення стабільності роботи підприємства).  

Управління стратегічними можливостями підприємства відповідно до 

процесного підходу сприятеме вдосконаленню інформаційного забезпечення, 

усунення функціональних бар‘єрів між підрозділами, що підвищить ефективність 

горизонтальних зв‘язків на підприємствах, оптимізує обмін інформацією між ними. 

Важливою перевагою процесного підходу є орієнтація на кінцевий результат, а отже, 

на високу вмотивованість, зацікавленість кожного виконавця у виконанні своєї 

роботи. 

Взаємодія та комплексне використання елементів описаних підходів до 

управління стратегічними можливостями сприятимуть забезпеченню збалансованого 

та рівноважного стану їх бізнес-процесів протягом поточного періоду попри вплив 

дестабілізуючих факторів, підвищенню адаптивності до умов внутрішнього та 
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зовнішнього середовища, забезпечення ефективності діяльності, що гарантуватиме 

випереджальний, стійкий розвиток підприємства у майбутньому. 

 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Должкова О.П. 

Науковий керівник: ст. викл. Мажаренко К.П.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На діяльність підприємства чи організації надзвичайно великий впив 

здійснюють зовнішні фактори. На сьогоднішній день світовий економічний ринок 

характеризується високим ступенем рухомості, невизначеності та нестабільності. 

Залежно від настання певних подій керівництво підприємства має реагувати на зміни 

та за потреби коригувати подальшу діяльність. Для того щоб знати, наскільки якісно 

може функціонувати підприємство за нестійких умов, потрібно визначити стан та 

основні характеристики фінансової гнучкості підприємства відповідно до обраної 

фінансової стратегії. Формування фінансової стратегії підприємства є одним із 

головних завдань керівництва. На сьогодні визначена певна послідовність дій щодо 

формування фінансової стратегії підприємства. Загалом даний механізм можна 

відобразити наступним чином (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Схема формування фінансової стратегії підприємства 

 

Проаналізувавши дані етапи, для формування фінансової стратегії 

підприємства слід рекомендувати наступні кроки: визначення стану фінансової 

гнучкості підприємства; вивчення факторів внутрішнього та зовнішнього середовища; 

прогнозування фінансової діяльності на майбутнє.  

Перший етап – фінансова гнучкість. Для того щоб визначити наскільки 

організація готова до впливу зовнішніх факторів, потрібно знати характеристики 

гнучкості даної організації, зокрема фінансової. І. Ансофф вперше в науковій 

літературі вжив термін «стратегічна гнучкість», описуючи його як принцип 

підготовки підприємства, який дає йому можливість підготуватися до можливих 

несподіваних внутрішніх і зовнішніх змін. Він зазначав, що «внутрішня гнучкість 

досягається шляхом такої внутрішньофірмової координації, при якій потужності, 

матеріальні, професійні та управлінські ресурси фірми можуть бути швидко і легко 

переводитися з однієї стратегічної зони в іншу».   
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Вища ступінь гнучкості – це повна фінансова ліквідність: швидке перетворення 

всіх ресурсів фірми в гроші. Також показниками оцінки фінансової гнучкості можуть 

бути: ступінь забезпечення власними коштами, оберненість капіталу та 

рентабельність власного капіталу.  

Зарубіжні вчені обчислюють фінансову гнучкість за допомогою:      1) 

показника чистої балансової ліквідності (net liquidity balance), який обчислюється як 

відношення грошових коштів та їх еквівалентів у національній та іноземній валютах 

до сукупних активів; 2) коефіцієнта RISK, що дорівнює відношенню накопиченого 

прибутку (accumulated profit) до накопичених інвестицій (accumulated investments). 

Другий етап – аналіз середовища. Для того щоб сформувати фінансову 

стратегію підприємства потрібно провести аналіз зовнішнього та внутрішнього 

середовища організації. Зовнішнє середовище поділяють на фактори прямої та 

непрямої дії. До факторів прямої дії відносяться: конкуренти, постачальники, 

споживачі, закони та державні органи. До факторів непрямої дії відносять: 

технологію, стан економіки, політичні, соціокультурні фактори, демографічні та 

географічні фактори. При проведенні внутрішнього аналізу підприємства 

проводиться управлінське обстеження: перевірки виробництва, фінансів, маркетингу, 

персоналу організації, іміджу організації. За результатами даних досліджень 

формується стратегія підприємства. Також для формування стратегії підприємства 

застосовують SWOT аналіз. Досить популярними також є стратегії Портера. Дані 

методи дають уявлення про стан та можливості підприємства, що в свою чергу 

дозволяє ефективно сформувати бюджет.  

Третій етап – прогнозування. Після проведення повного аналізу підприємства 

потрібно зробити певні прогнози на майбутнє. Використовують кількісні та якісні 

методи прогнозування, а саме метод пропорційних залежностей, багатофакторний 

регресійний аналіз, балансову модель, методи експертних оцінок, тощо. Для того щоб 

ефективно розробити фінансовий план, потрібно скласти три основні документи: 1) 

прогноз звіту про прибутки та збитки; 2) прогноз руху грошових коштів; 3) прогноз 

балансу активів та пасивів підприємства.  

Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi підприємства передбачає 

наявнiсть достатньої суми грошових коштiв та лiквiдних цiнних паперiв, достатнiх 

фiнансових ресурсiв для виконання зобов‘язань при настаннi строку їх погашення.  

Для управлiння одночасно ризиком лiквiдностi та кредитним ризиком широко 

використовується практика передоплати. Керiвництво має використовувати процес 

детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати 

наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов‘язань.  

Підводячи підсумки необхідно відзначити, що даний механізм розробки 

фінансової стратегії підприємства є досить універсальним, адже дає можливість 

охопити всі сфери діяльності організації і може застосовуватись до підприємств 

різних видів діяльності.  
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