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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 

Дорожкіна Г.М., Ткач О.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Зовнішньоекономічна діяльність України з країнами ЄС є важливою і 

невід‘ємною сферою господарської діяльності та всіх учасників ринкових відносин і 

одним із головних чинників підвищення конкурентного середовища України. 

Проблеми удосконалення зовнішньоторговельної діяльності з країнами ЄС особливо 

загострилися зараз, в період глибокої фінансово-економічної кризи, в якій опинилась 

українська економіка внаслідок дії як зовнішніх факторів, пов‘язаних з воєнною 

агресією Російської Федерації, так і з наявністю низки внутрішніх факторів, що 

гальмують проведення радикальних економічних реформ, спрямованих на 

підвищення ефективності економіки [1].  

Вивченню проблем розвитку зовнішньої торгівлі України присвячені праці таких 

вітчизняних та зарубіжних вчених, як: В. С. Будкіна, І. В. Бураковського, 

А. С. Філіпенка, В. М. Гейця,В. С. Кравцова, О. П. Гребельника, О. М. Кисельової, 

А. А. Мазаракі. 

Метою дослідження є аналіз сучасного розвитку зовнішньої торгівлі Україні з 

країнами ЄС, формування перспективних напрямків спрямованих для його успішного 

функціонування.  

Задля успішної інтеграції України до європейського економічного простору 

необхідно, щоб підприємства реалізовували продукцію, яка є конкурентоспроможною 

на ринках ЄС, тобто відповідає усім вимогам європейського ринку за показниками: 

якість, безпека та ціна. Динаміку зовнішньої торгівлі України товарами з країнами ЄС 

наведено на рис. 1. 
 

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС 

у 2014 - 2017 рр. 
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За наведеною динамікою зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС протягом 

2015-2017 рр. відбувається поступово збільшення обсягів експорту та імпорту. За 

період 2016-2017 рр. обсяг експорту продукції України збільшився на 4037120,7 тис. 

дол. США, тобто на 33 % в порівнянні з 2016 р. за рахунок зростання обсягів 

агропродовольчої продукції. Обсяг імпорту України з країн ЄС у 2017 р. збільшився 

на 3658515,3 тис. дол. США (46 %) в порівнянні з 2016 р. Причому, сталося це за 

рахунок зростання обсягу продукції підприємств електротехнічної та машинобудівної 

галузей. Але за період 2015-2017 рр. спостерігається збільшення розміру негативного 

торговельного сальдо.  

За даними Державної служби статистики України [2] до основних груп товарів, 

які Україна експортує до ЄС, зокрема належать чорні метали; електричні машини і 

устаткування; зернові культури; руди, шлак і зола, жири та олії тваринного або 

рослинного походження, а до послуг: транспортні; з переробки матеріальних 

ресурсів; в сфері телекомунікації; з ремонту та технічного обслуговування. 

Основними лідерами з експорту товарів та послуг є Великобританія, Німеччина і 

Кіпр, а також Польща, яка посідає четверте місце. В цілому, важливо відзначити, що 

український експорт тісно пов'язаний безпосередньо з імпортом. 

Аналізуючи розвиток зовнішньоторговельної діяльності в Україні можна 

виділити основні рекомендації, які дозволять удосконалити та підвищити 

ефективність зовнішньої торгівлі: диверсифікація експорту (забезпечення значного 

розширення асортименту експортної продукції); диверсифікація імпорту (здійснення 

імпортозамінюючих виробництв); удосконалення системи захисту та підтримки 

національного виробника (вдосконалення митно-тарифного регулювання, здійснення 

ефективних податкових регуляторів).  

Таким чином розвиток зовнішньої торгівлі в Україні залишається 

незбалансованим і призводить до гальмування економічного розвитку України. Тому, 

на сьогоднішній момент, необхідно посилити конкурентні позиції української 

продукції на ринках ЄС. Для швидкого здійснення економічних реформ, важливо 

слідкувати за євроінтеграційними процесами, що також сприятиме покращенню 

модернізації економіки та підвищенню конкурентоспроможності виробника. 
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ЗАРУБІЖНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

Буряк Є.В., Нікітенко Ю.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

За сучасного стану розвитку економіки, забезпечення інвестиційної 

привабливості є важливою передумовою стійкого економічного зростання в Україні. 

У той самий час необхідність адаптації до процесів роздержавлення та приватизації 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_1(2)__28
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_Ukr_.htm
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власності, реструктуризації економіки України пов‘язана зі здійсненням відповідних 

інвестиційних витрат на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Як зазначають науковці та політики, в Україні спостерігається нестача 

внутрішніх джерел, нагромаджених для фінансування галузей народного гоподарства. 

А отже, підйом економічного потенціалу нашої країни, за наявних умов, є дуже 

залежним чинником від обсягів надходження іноземних інвестицій. Залучені ресурси 

дозволяють зменшити дефіцит внутрішніх заощаджень, дають змогу підвищити 

ефективність вітчизняного виробництва, забезпечивши в процесі відтворення гідний 

рівень конкурентоспроможності продукції на світових ринку. 

Найпоширенішою формою іноземних інвестицій в Україні є спільні 

підприємства. Також, як відомо, іноземні інвестори мають право здійснювати 

інвестиції в наступних формах: участь інвесторів у підприємствах України; створення 

підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам; придбання діючих 

підприємств; придбання рухомого та нерухомого майна (земельні ділянки, будинки, 

транспорт, обладнання і т. д.). 

Отже, істотними специфічними рисами інвестицій є: по-перше, володіння 

матеріальними і нематеріальними цінностями на певній правовій підставі, що дає 

право приймати рішення про розпорядження ними, до таких прав належить право 

власності, право патентовласника, утримувача цінного паперу та інші; по-друге, 

самостійність та ініціатива при прийнятті рішення про вкладення інвестицій в об‘єкти 

підприємницької та інші види діяльності з метою отримання прибутку в 

майбутньому; по-третє, офіційне надання вкладеним цінностям статусу інвестицій; 

по-четверте, встановлена законом можливість здійснення інвестиційної діяльності [1]. 

Потреба України в іноземних інвестиціях зумовлена надзвичайно низькою 

інвестиційною активністю власних товаровиробників, гострою необхідністю 

технічної й технологічної модернізації як самого виробництва, так і всієї ринкової та 

соціальної інфраструктури [2]. 

Народно-господарський комплекс країни зацікавлений у надходженні прямих 

інвестицій, адже вони не призводять до збільшення зовнішнього боргу, на основі 

науково-технічної бази створюють виробничий потенціал, забезпечують інтеграцію 

національної економіки у світове господарство, являються джерелом 

капіталовкладень, залучають вітчизняних виробників до прогресивного міжнародного 

господарського досвіду, обумовлюють конкурентні позиції на світових ринках. 

В Україну надзвичайно повільно надходять прямі іноземні інвестиції, їх 

сучасний обсяг не відповідає ні потребам вітчизняної економіки, ні потенціалу 

іноземних інвесторів. Було б безпідставно не враховувати багатий світовий досвід і не 

використовувати прямі іноземні інвестиції для підтримки життєво важливих 

господарських структур [3]. 

Нажаль, за останні роки не вдалося отримати мінімально необхідний рівень 

іноземних інвестицій, а потреба в них за різними оцінками сягає 40-50 млрд. дол. 

США. За рівних умов залучення іноземних інвестицій, в Україну вкладається їх 

значно менше і в абсолютному відношенні, і в розрахунку на душу населення [5]. 

Основна причина такого становища полягає в тому, що будь-якого потенційного 

інвестора, насамперед, хвилює збереження його вкладень. Іншими словами, 

відсутність гарантії з боку держави-імпортера капіталів на випадок «політичної 

плутанини». Переважна більшість іноземних інвесторів звикла працювати в 

цивілізованому ринковому середовищі і під час вибору об‘єкта інвестування віддає 

перевагу приватизованому сектору економіки. Для потенційного інвестора також 



15 

 

необхідна впевненість у незворотності ринкових перетворень. В Україні такої гарантії 

владні структури дати не можуть [4]. 

Таким чином, наша країна має створити всі необхідні умови необхідні для 

переходу від єдиного джерела інвестиційних ресурсів і забезпечити сприйнятний 

інвестиційний клімат для іноземних інвесторів, що дозволить перейти до їх якісного 

перетворення, а не лише обмежуватись гарантіями збереження об‘єктів інвестування. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

І МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИК 

Красота О.В., Король Н.Т. 

КНУ імені Тараса Шевченка 

 

У добу поглиблення глобалізації та на тлі періодичного повторення світових 

економічних криз усі елементи економічної політики мають бути узгоджені один з 

одним. Координація заходів фіскальної і монетарної політик дозволить уникнути 

системних криз, або ж ефективно подолати її негативні наслідки у разі настання 

останньої. Питання узгодження фіскальної і монетарної політик актуалізувалось після 

глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. Тоді уряди багатьох країн світу дійшли 

висновку про необхідність пошуку механізмів та методів найбільш ефективної 

співпраці з центральними банками. Таблиця 1 показує спільне й відмінне у цілях 

фіскальної і монетарної політик, а також у механізмах їх досягнення.   

Таблиця 1. 

Цілі, інструменти й механізми монетарної і фіскальної політик 
Критерії Фіскальна політика Монетарна політика 

Стратегічна 

мета 

Подолання кризи та встановлення макроекономічної стабільності, 

забезпечення стійких темпів економічного зростання  

у довгостроковому періоді 

Проміжні цілі 

Забезпечення концентрації та 

перерозподілу фінансових 

ресурсів 

Забезпечення цінової та 

фінансової стабільності 

Інструменти 

Доходи і видатки 

Державного бюджету 

Операції на відкритому ринку, 

облікова ставка, норми 

обов‘язкових резервів 

Механізм дії 
Експансіоністська  політика 

Рестрикційна політика 

Політика «дорогих» грошей 

Політика «дешевих» грошей 

Джерело: складено автором на основі [1, 2] 

 

Не зважаючи на різні проміжні цілі цих політик, єдиною є стратегічна мета – 

стабільні темпи економічного зростання. Досягається ця мета властивими кожній 
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політиці інструментами. Оскільки проміжні цілі цих двох політик різні, то й 

кардинально різними є їх інструменти. У результаті зваженого використання 

інструментів монетарної та фіскальної політик має встановлюватись макроекономічна 

рівновага. 

Представники традиційного, нео- та нового кейнсіанства по-різному трактували 

роль фіскальної і монетарної політик у встановленні рівноваги. Відповідно, вони 

вбачали і різні механізми їх узгодження, що показано у Таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Роль фіскальної і монетарної політик у підходах традиційного, нео- та нового 

кейнсіанства 
Критерії  Традиційне 

кейнсіанство 

Неокейнсіанство Нове кейнсіанство 

Роль 

фіскальної 

політики 

Основне 

навантаження по 

стимулюванню 

попиту припадає на 

бюджетні видатки 

Має будуватись за 

принципом чіткої 

реакції на діловий цикл 

Роль як автоматичного 

стабілізатора є 

принциповою 

Роль 

монетарної 

політики 

Роль незначна 

через пастку 

ліквідності 

Суттєва роль. 

Процентні ставки 

знижуються в умовах 

рецесії та 

підвищуються в умовах 

прискорення інфляції 

Можливість ефективно 

знижувати процентні 

ставки для боротьби з 

рецесією та підвищувати їх 

для гальмування інфляції 

визначається довірою до 

центробанку, який не 

повинен мати схильність 

створювати поштовхи для 

інфляції 

Обмеження 

підходів 

Нехтування 

проблемою 

державного боргу, 

інфляції, 

відкритістю 

економіки 

Нехтування проблемою 

держборгу, інфляції, 

відкритістю економіки, 

а також інституційними 

вимірами 

неефективності 

економічних стимулів 

Нехтування проблемою 

фінансової системи як 

джерела нестабільності. 

Переоцінка стабілізуючих 

можливостей монетарної 

політики, коли процентні 

ставки прямують до нуля 

Джерело: складено автором на основі [1,2]  

 

Загальновідомими моделями, які характеризують взаємодію фіскальної і 

монетарної політик є модель IS-LM (для закритої змішаної економічної системи), яка 

описує встановлення загальної макроекономічної рівноваги внаслідок взаємодії 

товарного, фінансового і грошового ринків; модель Мандела-Флемінга (для відкритої 

економіки), яка показує, як встановлюється загальна макроекономічна рівновага 

зазначених ринків з урахуванням сектору «закордон»[2]. 

Сучасна економічна наука продовжує досліджувати шляхи ефективної 

координації фіскальної і монетарної політик. Один із новітніх  напрямів дослідження 

взаємодії цих політик – це реакція на економічну політику держави з боку споживачів 

та підприємців (О.Куабйон, М.Вебер). Головним інструментом взаємодії двох політик 

є інфляційні очікування обох груп економічних суб‘єктів [3]. А на думку А. Ауербаха, 

інструментом узгодження дій монетарної та фіскальної політик є державний борг. 

Основними викликами для цих політик він вважає проблему старіння населення 



17 

 

(отже, збільшення державних видатків на підтримку людей похилого віку в 

майбутньому), поглиблення нерівності (отже, необхідність активнішої політики 

перерозподілу) та прискорення міжнародної мобільності капіталу (отже, зниження 

спроможності урядів оподатковувати корпоративні прибутки, і, навпаки – 

конкуренція між країнами за «бізнес-орієнтованістю») [3]. 

Отже, для ефективної взаємодії фіскальної і монетарної політик необхідне 

дотримання таких вимог: ці політики повинні мати спільну стратегічну мету; повинна 

існувати повна поінформованість фіскальних та монетарних інституцій про дії один 

одного; економічні суб‘єкти мають володіти повною інформацією про дії уряду і 

центрального банку для формування відповідних інфляційних очікувань. Лише за 

таких умов можливе подолання негативних наслідків кризових процесів та 

досягнення стабільних темпів економічного зростання у довгостроковому періоді. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Маслак О. І., Гришко Н. Є., Таловер В. А., Ященко І. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У сучасних економічних умовах інтенсивність впровадження новітніх 

технологій істотно впливає на ефективність розвитку національного народного 

господарства. Саме тому набувають актуальності питання пов‘язані з активізацією 

інноваційної діяльності. Завдяки раціональному використанню науково-

технологічного потенціалу, оновленню техніки й технології, розширенню ринків 

збуту можна забезпечити зростання конкурентоспроможності продукції та 

підприємств.  

Дослідженням питань розвитку інноваційної активності та інноваційного 

розвитку національної економіки займались багато вітчизняних та закордонних 

вчених, а саме: С.С. Арутюнян, В.М. Геєць, В.А. Гросул, А.В. Ключник, Г.І. Мерніков 

та інші. Але дивлячись на те, що постійно відбуваються зміни у інноваційній 

діяльності, дане питання потребує подальших досліджень.  

Зростання інноваційної активності підприємницьких структур призведе до 

економічного зростання країни. Основним фактором, від якого залежить покращення 

інноваційної активності є креативність у виборі способів задоволення потреб 

споживачів, на яких можна вдосконалити та оновити продукцію, отримувати більші 

доходи та зміцнити свої ринкові позиції [1].  

Дані про показники інноваційної активності в промисловому секторі України за 

5 років наведено в табл. 1.  

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності у 2017 році становить 

7695,9 млн грн. Основна частка цих витрат пов‘язана з покупкою машин, обладнань 

http://conference.bank.gov.ua/Conf/resources/%20files/AAuerbach_policy_panel_1.pdf
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та програмного забезпечення – 5,1 млрд грн (або 66,5%); 1,7 млрд грн (22,8 %) 

припадає на витрати на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки; на покупку 

інших зовнішніх знань – 47,2 млн грн (0,6%) та на інші витрати припадає 0,8 млрд грн 

(10,1%). 
 

Таблиця 1 – Динаміка показників інноваційної діяльності у промисловості 

України за 2013−2017 роки [2] 

Показники 
Роки 

2013  2014  2015  2016  2017  

Кількість інноваційно-

активних підприємств 

Одиниць 1462 1679 1758 1715 1609 

% 13,8 16,2 17,4 16,8 16,1 

Кількість підприємств, 

що впроваджували 

інновації 

Одиниць 1217 1327 1371 1312 1208 

% 11,5 12,8 13,6 12,9 12,1 

Загальний обсяг 

фінансування 

інноваційної діяльності 

млн грн 8045,5 14333,9 11480,6 9562,6 7695,9 

Освоєно виробництво 

інноваційних видів 

продукції 

найменувань 2408 3238 3403 3138 3661 

з них,нових 

видів техніки 
663 897 942 809 1314 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції в 

промисловості 

млн грн 33697,6 42386,7 36157,7 35862,7 25669,0 

% 3,8 3,8 3,3 3,3 2,5 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції за 

межами України 

млн грн 13713 12630,6 13354,9 16053,4 7500,0 

% 40,7 29,8 36,9 44,8 29,1 

 

Здебільшого інноваційні витрати фінансуються за рахунок власних коштів 

підприємства, на які припадає – 6540,3 млн грн (84,9 %). Обсяг коштів місцевого та 

державного бюджету становить 349,8 млн грн (5,6 %), іноземних та вітчизняних 

інвесторів – 146,9 млн грн (1,9 %), заборгованості – 561,1 млн грн (7,2 %). 

В Україні за 2017 рік 905 промислових підприємств реалізували інноваційну 

продукцію на суму 25669 млн грн (або 2,5%), яка є меншою за показник попереднього 

року на 10193,7 млн грн. Провідні позиції в Україні як видно з рис. 1 займають такі 

області, як Полтавська – 6519,5 млн грн, Сумська – 2610,9 млн грн, Харківська – 

2609,8 млн грн та Дніпропетровська область – 1563,1 млн грн [3]. 
 

 

Рис. 1 Частка інноваційної продукції реалізованої підприємствами регіонів  

Отже, інвестиційне забезпечення головним чином залежить від особливостей 

активізації інноваційної діяльності національних підприємств. Ситуація, що склалася 

у фінансовому секторі України обумовлена недостатністю власних джерел 
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інвестиційних ресурсів, несформованою стратегією розвитку у довгостроковій 

перспективі, застоєм ринку капіталів, а, отже, і зменшенням можливостей 

підприємства щодо залучення джерел інвестування. Наведені вище недоліки 

обмежують потенційні можливості реалізації інноваційних проектів та заважають 

здійсненню ефективної інноваційної діяльності загалом для підприємств різних форм 

власності. 
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РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Одінцов М. М., Маслак В. І., Шатова Л. Г., Данченко К. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сьогодні вітчизняна економічна наука представлена значною кількістю 

публікацій та розробок. З огляду на це, оцінювання результативності підприємства у 

розрізі його виробничої діяльності можна здійснити використовуючи значну кількість 

показників, які, до того ж, мають різну природу. Застосування великої кількості 

індикаторів не завжди є економічно доцільним, що підкреслює необхідність їх 

якісного відбору.  

Крім того, існує потреба у приведенні їх у порівнянний вид для розрахунку 

синтетичного показника, який зможе надати загальну оцінку діяльності підприємства, 

що, зрештою, актуалізує завдання формування інтегрального показника 

результативності підприємства з урахуванням вимог сьогодення. 

Авторами запропоновано проводити розрахунок інтегрального показника 

ефективності виробничої діяльності підприємства у три етапи. 

Перший етап – розрахунок одиничних параметрів ефективності виробничої 

діяльності суб'єкта господарювання (на основі даних [1]). До них віднесено чотири 

показники, зокрема: 

1) фондовіддача; 

2) продуктивність праці; 

3) витрати на одну гривню продукції; 

4) рентабельність продукції. 

На другому етапі проводиться нормування вихідних значень одиничних 

параметрів за допомогою експертної оцінки на інтервалі [0;1]. 

На третьому етапі визначається безпосередньо інтегральний показник 

ефективності виробничої діяльності (Івд) підприємства на основі нормованих значень 

одиничних параметрів за такою формулою: 

 

          Івд = 0,22 Фв + 0,15 ПП·+ 0,25 В1грн + 0,38 Рпрод.,   (1) 

де 0,22; 0,15; 0,25; 0,38 – вагові коефіцієнти, визначені експертами; 

Фв – фондовіддача; 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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ПП –продуктивність праці; 

В1грн  витрати на одну гривню продукції; 

Рпрод. – рентабельність продукції. 

Рекомендоване значення Івд > 0,35. 

У якості об'єкта дослідження обрано ПАТ «Оболонь» – одне з провідних 

підприємств харчової промисловості України, яке провадить активну експортну 

діяльність. 

На рисунку 1 представлено розраховані значення інтегрального показника 

ефективності виробничої діяльності ПАТ «Оболонь» за 2015-2017 рр.  

 

 
Рис. 1 Динаміка значень інтегрального показника ефективності виробничої 

діяльності ПАТ «Оболонь». 

 

Отже, за результатами аналізу отриманих даних зазначимо, що інтегральний 

показник ефективності виробничої діяльності ПАТ «Оболонь» зростає протягом 

досліджуваного періоду, що свідчить про раціональність та релевантність обраних 

управлінських рішень. Це пов'язано, у першу чергу, зі збільшенням обсягів 

виробництва внаслідок розширення асортименту продукції, проникнення на нові 

ринки збуту та укладення вигідних угод. У розрізі окремих одиничних параметрів 

зазначимо, що одночасно з  підвищенням фондовіддачі та продуктивності праці має 

місце зростання витрат на 1 грн виробленої продукції як результат збільшення 

амортизації обладнання й матеріальних витрат. У свою чергу, це призвело до 

незначного уповільнення темпів зростання рентабельності продукції, що у 

перспективі може сприяти виникненню та розвитку кризових явищ на підприємстві. 

У якості превентивних дій з метою закріплення позитивної динаміки 

інтегрального показника ефективності виробничої діяльності підприємства, 

запропоновано реалізувати такі три напрямки заходів, які також сприятимуть 

підвищенню ефективності його функціонування в цілому: 

1) управління ресурсами та контроль витрат; 

2) удосконалення організації виробничої діяльності та її диверсифікація; 

3) розвиток системи управління підприємством в цілому [2]. 
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ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗНИЖЕННЯ 

Данилко В. К., Манойленко О. В., Воробйова Л. Д., Кабатова Ю. О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвинений виробничий потенціал сьогодні є невід'ємним чинником 

формування прибутковості підприємства. Його достатня величина та збалансована 

структура є необхідними умовами протидії ризикам, які вносять деструктивний 

елемент у діяльність господарюючого суб'єкта. 

Управління ризиками на сучасному машинобудівному підприємстві має бути 

важливим елементом загального плану дій, мати стратегічну та тактичну 

направленість [1].  

У результаті дослідження господарської діяльності підприємств 

машинобудування Полтавського регіону було виділено 8 основних 

ризикоутворюючих факторів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Ризики у діяльності підприємства машинобудівної галузі 

 

Поглиблене вивчення особливостей їх прояву дозволило визначити фінансову 

складову виробничого потенціалу підприємств як основне джерело ризику та 

невизначеності у діяльності господарюючого суб'єкта. Робота у даній сфері має бути 

направлена на пошук можливостей підвищення прибутковості операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Велику увагу слід приділити 

оптимізації структури фінансових ресурсів, використанню податкових пільг, 

зниженню матеріальних витрат, оптимізації витрат на маркетинг  продукції [2]. 

Істотним чинником ризиком залишається трудова складова виробничого 

потенціалу. Для зменшення рівня ризикованості у даному напрямі слід реформувати 

механізм визначення розміру витрат підприємства на оплату праці. Будь-які зміни 

величини цих витрат мають бути узгоджені зі зміною обсягу матеріальних витрат та в 

результаті не допускати необґрунтованого збільшення собівартості продукції 
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підприємств [3]. На нашу думку, витрати на оплату праці мають формуватися на 

основі пошуку та залучення внутрішніх резервів, що дозволить обмежити вплив 

зовнішніх ризикоутворюючих факторів. 

Техніко-технологічна складова характеризується помірним рівнем ризику. Так, 

основні фонди підприємства машинобудівної галузі схильні до швидкого фізичного 

та морального зносу, тому важливим є проведення якісного моніторингу їх 

технічного стану та ефективності використання. 

Отже, комплексний аналіз складових виробничого потенціалу підприємств 

вітчизняного машинобудування засвідчив необхідність удосконалення системи 

стратегічного управління, яка передбачає вибір найбільш ефективної стратегії, 

виходячи з умов ризику та невизначеності.  

Найбільш доцільною за таких обставин залишається стратегія розвитку, 

реалізація якої передбачає досягнення перспективних антикризових цілей зниження 

ризикованості (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 Пріоритетні перспективні антикризові цілі підприємств машинобудування 

Полтавського регіону 

 

Досягнення представлених вище цілей є надзвичайно важливим завданням 

менеджменту підприємств в умовах нестабільності національної економіки та 

необхідності забезпечення її подальшого зростання. 
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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Красота О.В., Аладько Я.Ю. 

КНУ імені Тараса Шевченка 

 

Діяльність держави щодо стабілізації економіки є важливою умовою 

повноцінного виконання нею власних функцій, оскільки являє собою комплекс 

заходів по забезпеченню економічної безпеки та підтримці сталих темпів 

економічного зростання у довгостроковому періоді або стримуванні спаду у разі його 

наявності. Зазвичай вона розглядається в контексті впливу на ключові 

макроекономічні показники: обсяги валового внутрішнього продукту, рівні інфляції 

та безробіття. Основними шляхами реалізації стабілізаційної політики держави є 

застосування фіскальних та монетарних інструментів. 

Стабілізаційна грошово-кредитна політика проводиться центральним банком 

країни і спирається на обраний ним певний монетарний режим. За А.Лейонгуфвудом 

монетарний режим є системою інституцій і механізмів, які,  по-перше,  формують 

систему очікувань суспільства, по-друге, змушують монетарну владу послідовно 

діяти у відповідності до цих очікувань [1, с. 135]. 

Чіткого окреслення основні види режимів грошово-кредитної політики почали 

набувати з початку 70-х років минулого століття:  керівним монетарним органом 

країни визначалась певна довгострокова мета, на шляху до якої формувалась низка 

проміжних орієнтирів – номінальних якорів – у вигляді детермінованих значень або 

інтервалів певних макроекономічних показників. Важливим визнавалось регулярне 

звітування перед суспільством щодо їх досягнення та інших результатів реалізації 

грошово-кредитної політики. 

До кінця XX-го століття чітко виділилося три основні види режимів монетарної 

політики відповідно до таргетованого показника: таргетування валютного курсу, 

таргетування грошової маси і таргетування інфляції. Порівняно нещодавно, з 2016 

року, Україна перейшла до режиму таргетування інфляції [2], що обумовлює 

важливість дослідження особливостей саме цього режиму монетарної політики. 

Інфляційне таргетування – це концептуальна система монетарного режиму, яка 

характеризується публічним проголошенням офіційної кількісної мети щодо інфляції 

(або інтервалу) на середньострокову перспективу. Вона закріплюються в 

законодавчому порядку,  характеризується чітким розумінням і впевненістю в тому, 

що низька і стабільна інфляція є основною метою монетарної політики у 

довгостроковому періоді [3, с. 235].  

Застосування режиму інфляційного таргетування у світовій практиці 

розпочалося у 1990 році у Новій Зеландії. Наразі ж подібна практика поширена 

щонайменше у 35 країнах світу [4, с. 1], причому як у розвинених, так і в тих країнах,  

що розвиваються. Здебільшого ключовим стимулом переходу до інфляційного 

таргетування був недостатньо ефективний досвід застосування інших монетарних 

режимів.  

На основі досліджень застосування режиму інфляційного таргетування у 

практиці центральних банків різних країн світу можна виділити наступні характерні 

ознаки цього монетарного режиму:  
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 спостерігається зменшення волатильності інфляції, стабілізація цін, 

причому незалежно від рівня економічного розвитку країн [4, 5]; 

 стійкі інфляційні очікування населення у середньостроковому періоді 

забезпечуються встановленням таргету інфляції, звітністю та прозорістю 

проведення монетарної політики; 

 довіра до центрального банку країни активізує та інтенсифікує взаємодію 

економічних агентів [6, с. 415]; 

 центральні банки отримують змогу впевнено реагувати на 

короткострокові шоки в економіці без втрати довіри суспільства завдяки власній 

відкритості та підтримці заявленого курсу. 

Відтак можна стверджувати, що на міжнародній арені інфляційне таргетування 

зарекомендувало себе як дієвий засіб стабілізації економіки. Окрім того, 

запровадження цього режиму сприяє позитивним змінам у механізмах здійснення 

монетарної політики та оздоровлює комунікації між центральним банком і 

суспільством. 
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РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ: СУЧАСНИЙ СТАН 

Кривонос К. О., Іщенко С. В., Лозовик Д. Б., Ткач Т. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток національного виробництва сьогодні нерозривно пов'язаний із вибором 

пріоритетних шляхів реалізації вітчизняної економічної політики та її інтеграції в ЄС. 

Недостатній контроль з боку держави над використанням ресурсів, зокрема, в 

приватному секторі, та формуванням цін на них призводить до небажаних 

економічних та соціальних наслідків, що, в цілому, гальмує розвиток української 

економіки. 

Сучасна економічна система передбачає взаємодію таких видів ресурсів: 

виробничі, матеріальні, енергетичні, трудові, фінансові та інформаційні. Незважаючи 

на їх різну природу, вони мають спільні ознаки: потенційна можливість використання 

у процесі виробництва продукції та їх обмеженість за умов нинішнього економічного 

розвитку та глобалізаційних тенденцій.  

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20985224&cat_id=68677
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Обмеженість ресурсів обумовлює конфлікт між можливостями та інтересами 

економічної системи, вирішення якого знаходиться у площині пошуку резервів 

підвищення ефективності використання ресурсів та є однією із головних проблем 

економічного розвитку на сучасному етапі. 

Вирішення даного протиріччя можливе за допомогою формування системи 

ефективного ресурсозбереження [1]. 

Так, промислово розвинені країни з ринковою економікою витрачають на 

інновації у сфері ресурсозбереження приблизно 2,5% ВВП щорічно (рис. 1).  

Фінансування діяльності у даній сфері забезпечується здебільшого самими 

підприємствами (близько 60%).  

 

 
Рис. 1 Частка витрат на інноваційні розробки ресурсозбереження у ВВП 

провідних економічно розвинених країн світу 

 

Інвестиційний потенціал ресурсозбереження української економіки має стрімку 

низхідну тенденцію: частка на інвестування даної діяльності зменшилась із 4,6% ВВП 

у 1990 році до 0,51% ВВП у 2017 році. Водночас, фінансування у цій сфері 

здійснюється переважно за рахунок коштів самих підприємств та має позитивну 

динаміку (із 65,3% у 1992 році до 84,0% у 2017 році). 

Отже, першим етапом формування системи ефективного ресурсозбереження на 

промисловому підприємстві є оцінка потенціалу ресурсозбереження на основі 

ретроспективного аналізу.  

Наступним етапом забезпечення ресурсозбереження є планування та організація 

даного процесу на господарюючому суб'єкті.  

Заключним етапом є оцінювання ресурсозбереження за критеріями 

ефективності. На основі отриманої оцінки ефективності ресурсозбереження 

проводиться подальше планування у даній сфері з урахуванням результатів 

попереднього аналізу [2].  
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Розглядаючи процес ресурсозбереження на промислових підприємствах, 

визначено, такі головні перешкоди розвитку ресурсозбереження даних 

господарюючих суб'єктів: 

1) підвищення цін на енергоносії; 

2) складність залучення фінансових ресурсів для модернізації устаткування;  

3) відсутність політики формування оперативних резервів ресурсозбереження; 

4) низька ефективність регулювання ресурсозбереження за допомогою 

економічних заходів держави. 

У даному контексті авторами запропоновано такі напрями вирішення 

окреслених проблем ресурсозбереження: 

а) збільшення питомої ваги технологій ресурсозбереження; 

б) поглиблений аналіз використання ресурсів; 

в) формування системи ресурсної економії; 

г) підтримка ресурсозбереження державою на практичному рівні; 

д) оптимізація процесу використання ресурсів [3]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ 

Пирогов Д. Л., Бала В. В., Шевчук Ю. В., Рудик Є. Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сьогодні українська економіка характеризується наявністю трансформаційних 

явищ та високою чутливістю до світових макроекономічних коливань. Це впливає на 

рівень її інвестиційної привабливості, не в останню чергу, для іноземних інвесторів. 

За умов інтенсивного перебігу глобалізаційних процесів залучення фінансових 

ресурсів інвесторів-нерезидентів є досить важливим, оскільки сприяє якісному 

розвитку національного народного господарства, стимулюванню інноваційної 

активності, розвитку міжнародної співпраці та формуванню транскордонних 

взаємозв'язків. 

Так, динаміка обсягу залучення прямих іноземних інвестицій з країн ЄС в 

економіку України на сучасному етапі має висхідний характер, однак абсолютні 

значення є порівняно невисокими (рис. 1).  

Аналізуючи дані представлені на рисунку, зазначимо, що вплив військово-

політичної кризи на рівень інтересу іноземних інвесторів до вітчизняного 

промислового сектору був досить відчутним. Він представлений стрімким падінням 

обсягів іноземного інвестування: з 53704,0 млн дол. США (на 01.01.2014 р.) до 

40725,4 млн дол. США (на 01.01.2015 р.) [1].  

Також необхідно враховувати також падіння курсу національної валюти більш, 

ніж у два рази.  

За наступні два роки ситуація стабілізувалася, враховуючи фінансову підтримку 
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від ЄС та посилення європейської інтеграції. Однак про збільшення обсягів прямого 

іноземного інвестування до рівня 2013-2014 рр. поки що мова не йде.  
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Рис. 1 Прямі інвестиції з країн ЄС в економіку України 

 

Поряд із недостатніми обсягами залучення прямих іноземних інвестицій 

національна економіка характеризується наявністю певних перешкод для 

інвестиційної діяльності (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2 Основні перешкоди для інвестиційної діяльності в Україні  

 

Результати дослідження показали, що, на думку керівників підприємств, 

найбільше заважають веденню ефективної інвестиційної діяльності саме часті зміни 

вітчизняного економічного законодавства, високий конкурентний тиск та недостатній 

попит у даній сфері.  
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Таким чином, констатуємо, що політична криза все ж залишається досить 

відчутною для національної економіки; продукція національної промисловості не 

витримує конкуренції з боку закордонних замінників, а, отже, не користується 

достатнім інтересом на іноземних ринках. 

Для вирішення даних проблем запропоновано здійснити такі заходи: 

1) розробка довгострокової програми залучення іноземних інвестицій із 

зазначенням цільових показників; 

2) активізація діяльності щодо інформування іноземних компаній про 

можливості інвестування у регіонах [3]; 

3) заохочення вивчення іноземних мов державними службовцями. 

Успішна реалізація запропонованих заходів має повернути інтерес іноземних 

інвесторів до національної промисловості, сприяти ефективній економічній 

євроінтеграції та підвищенню ролі української економіки на європейському просторі. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ 

ВИБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Нємикіна К.О. 

Науковий керівник: Лозовик Д.Б. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах сучасної економіки Українипідприємство має постійно контролювати 

виробничі процеси та економічний ефект, що отримується, здійснювати моніторинг 

ринку, щоб швидко та ефективно вносити корективи у свою діяльність, тобто 

приймати обґрунтовані управлінські рішення. Цим вимогам відповідають 

інформаційні системи – сукупність програм що забезпечують збирання, пошук, 

оброблення та пересилання інформації.  

Дослідженню проблем інформаційного забезпечення управління підприємством 

та інформаційних технологій присвячені праці вітчизняних науковців Т.І. Алачової, 

Л.В. Балабанової, М.П. Войнаренка, С.Ф. Голова, С.М. Петренко, Л.О. Сухаревої, 

О.Ю.Чубукової та зарубіжних дослідників С.А. Бороненкової, Є.Ю. Духоніна, Д.В. 

Ісаєва, Р.С. Каплана, Д.П. Нортона. 

Звіти про економічну діяльність підприємства є найбільш зручним інструментом 

для аналізу ефективності роботи підприємств, зокрема бюджетних установ. 

Програмне забезпечення інформаційних систем дозволяє розрахувати і отримати 

точні значення необхідних показників оперативно, виключаючи вплив людського 

фактору. 

Однією з найпоширеніших програм для бухгалтерії в Україні довгі роки була 

"1С: Бухгалтерія" – програма, що забезпечує вирішення усіх бухгалтерських задач, 

містить у собі план обліку та функцію формування необхідної звітності, країна-
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розробник якої є Росія. Проте через погіршення зовнішньо-політичних відносин з 

Росією українські підприємці шукають можливі альтернативи даній програмі. 

В Україні до можливих альтернатив програмного забезпечення для складання 

звітів у бюджетних установахможна віднести"Парус-Бухгалтерія", "Ажур-Бухоблік", 

"IT-Enterprise: Бухгалтерія" та "ІС-ПРО"(табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Дані про програмне забезпечення для малих та середніх підприємств 
Програмне 

забезпечення 
Країна-розробник Постачальник/консультант 

"Парус-Бухгалтерія" "Парус", Україна Ряд компаній 

"Ажур-Бухоблік" "Ажур-Софт", Україна/Росія "Ажур-Софт" 

" IT-Enterprise: 

MASTER:Бухгалтерія" 
"MASTER:Бухгалтерія",Україна MASTER:Бухгалтерія 

"ІС-ПРО" "Інтелект-Сервіс ", Україна "Інтелект-Сервіс" 

 

Головним конкурентом "1С: Бухгалтерія" є "Парус-Бухгалтерія"- програма, що 

дозволяє автоматизувати бухгалтерський і податковий облік, та володіє рядом 

функцій та формує усі види звітів, регламентовані чинним законодаством. На даний 

момент існує дві версії програми під номерами 7 та 8. Восьма версія програми більше 

підходить великим організаціям, так як версія розроблена на базі Oracle і головним її 

недоліком є велика вартість програми а також необхідність присутності спеціалістів 

Oracle на підприємстві. До загальних недоліків програми "Парус-Бухгалтерія" можна 

віднести відсутність редактору печаті, відсутність ведення обліку по декількох 

підприємствах одночасно, неможливість зміни функціоналу програми відповідно 

побажанням замовників. 

"Ажур-Бухоблік" – програма, яка на основі первинних документів робить 

необхідні проводки із можливістю формування аналітичного звіту. Програма має ряд 

переваг, серед яких і проста мова програмування, проте є вагомі недоліки, до яких 

відносять проблеми з автоматичним перенесенням даних з інших систем; проблеми з 

технічним обслуговуванням; відсутність на сайті програми детального опису 

програми. 

Програмні продукти серії "ІС-ПРО", призначені для автоматизації обліку та 

управління на підприємствах і в бюджетних організаціях.Характерною ознакою 

системи є надання можливості ведення обліку від будь-якої кількості юридичних 

підприємств, які незалежні одне від одного. Головним недоліком програми є 

відсутність мережевої версії програми. 

У вересні 2017 року компанія IT-Enterprise представила представила програму 

MASTER: Бухгалтерія. Значною перевагою програми є те, що вона підходить для 

малого, середньогобізнесу та в державнихустановах. Програма має увесь необхідний 

функціонал для бухгалтерського обліку, у тому числі введення та зберігання 

первинних документів, формування фінансової звітності тощо. 

Необхідність заміни програми "1С: Бухгалтерія" вплинуло на розвиток 

програмного забезпечення для бухгалтерського обліку від українських виробників. 

Альтернативи даній програмі є, проте вони не досконалі і у повній мірі не зможуть 

замінити "1С: Бухгалтерія" в українських бюджетних установах – кожна організація 

самостійно обирає програмне забезпечення в залежності від бюджету, яке готове 

виділити керівництво на його придбання та впровадження, та від якості інформації, 

що буде отримуватись для ведення подальшої успішної діяльності. 
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Науковий керівник Хоменко Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Реформування економічних відносин в Україні поставило нові завдання перед 

підприємствами і внесло суттєві зміни у методику та організацію обліку виробничих 

запасів, які є не лише частиною кругообігу коштів в процесі відтворення, а й 

складовим елементом пізнавального процесу життєдіяльності сектору економіки. 

Запаси є важливою обліково-економічною категорією та об‘єктом бухгалтерського 

обліку, займають вагоме місце в оборотних активах та беруть участь у формуванні 

кінцевого продукту діяльності підприємства й входять до вартості його власного 

капіталу. Основною умовою здійснення господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств є достатній обсяг та раціональне використання 

виробничих запасів, за рахунок яких вони функціонують, забезпечуючи подальший 

розвиток суспільних економічних відносин. Запаси упродовж логістичних ланцюгів і 

каналів іммобілізують значну частину оборотного капіталу підприємства. Запаси як 

економічна категорія виступають провідним чинником в сферах виробництва і обігу 

продукції. Основною проблемою управління запасами є координація часто 

протилежних цілей різних аспектів бізнесу підприємства стосовно маркетингу, 

виробництва і фінансів. 

У термінологічному словнику визначено, що запаси «знаходяться на різних 

стадіях виробництва продукції виробничо-технічного призначення, вироби народного 

споживання та інші товари, що очікують вступу до процесу внутрішнього 

споживання або споживання виробничого» [1, с. 65]. Управління запасами включає 

визначення операційних цілей, планування потреби в запасах, організацію роботи 

складських працівників, розстановку і налагодження взаємодії працівників, їх 

мотивацію шляхом створення оптимальних умов праці та відпочинку, виплати 

належної заробітної плати та премій, налагодження зв‘язків із постачальниками і 

споживачами, контроль виконання замовлень та утримання запасів на підприємстві, 

просування запасів по логістичному ланцюгу з метою задоволення потреб 

виробництва і споживачів готової продукції за оптимальних логістичних витрат.  

Управління запасами є складовою фінансового менеджменту, яке здійснює 

управління запасами на стратегічному та операційному рівні від постачання до 

розподілу для досягнення мети, поставленої перед управлінням підприємства. Метою 

управління матеріальними запасами, на наш погляд, є досягнення високої економічної 

ефективності оптимізації запасів, що передбачає знаходження компромісу між 

зменшенням витрат, пов‘язаних із запасами, задоволенням потреб споживачів 

аграрної продукції та забезпеченням потреб виробничого процесу.  

Розвиток сільського господарства характеризується комплексом системних 

процесів, що сприяють активному міжнародному економічному співробітництву. 

Здійснюється економічна інтеграція при постійному зростанні взаємозалежності 

економік окремих держав як в результаті міжнародного виробничого кооперування, 

так і організації спільного підприємництва в межах крупних корпорацій. Так, для 
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Європейського економічного простору передбачається єдиний митний, валютно-

економічний і політичний союз країн товариства, здійснення спільних цільових 

програм через фінансування із єдиного бюджету, вільне переміщення товарів, послуг 

і капіталів тощо [1]. В товарообороті відбуваються структурні зрушення зумовлені 

збільшенням питомої частки готової сільськогосподарської продукції при постійному 

скороченні обсягів транспортування сировинних товарів. Необхідність освоєння 

зростаючих обсягів перевезень сільськогосподарської продукції вимагає подальшого 

впровадження заходів з підвищення ефективності доставки вантажів. Міжнародні 

транспортні перевезення, що здійснюються в Україні, є складовою частиною Єдиної 

транспортної системи Європейського простору і Співдружності Незалежних Держав. 

В економічно розвинутих країнах чисельність співробітників, що працюють в 

сфері надання послуг, в тому числі транспортних, перевищує кількість зайнятих у 

всіх інших галузях разом взятих. Спеціалісти з маркетингу відмічають, що «сектор 

суспільних і приватних послуг в цих країнах складає 60-70% від загального обсягу 

національного виробництва» [2]. На ринку до послуг включають досить широкий 

аспект складових: транспорт, зв‘язок, торгівлю, матеріально-технічне забезпечення, 

побутові, житлові і комунальні послуги, фінанси, науку, освіту, охорону здоров‘я, 

фізичну культуру і спорт, культуру і мистецтво, інформаційно-обчислювальні, 

інженерно-консультаційні, юридичні, біржові і посередницькі послуги, операції з 

нерухомістю, оренду устаткування (лізинг), послуги з вивчення ринку, організації 

маркетингової діяльності, контролю за якістю, після продажний сервіс тощо [2,3]. 

Транспорт є частиною економічної діяльності, що пов‘язана із збільшенням ступеня 

задоволення потреб за допомогою зміни географічного місцезнаходження товарів або 

людей. Теоретичні дослідження чинників виробництва засвідчують, що в сучасному 

суспільстві дуже небагато потреб людини задовольняються без допомоги транспорту, 

який застосовується або для перевезення вантажів до місць їх використання, або 

людей до місць споживання товарів або послуг [2].  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 

БАНКУ 

Крот Л.М., Корабльова А.І. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Невизначеність зовнішнього та внутрішнього середовища, у якому працюють 

банки України, впровадження нових методів конкурентної боротьби вимагають 

адекватних підходів до управління банківською установою, особливо в частині 

менеджменту. 

Управління грошовими потоками банку є одним з найбільш важливих 

структурних компонентів системи банківського менеджменту, оскільки на реалізацію 

місії банку відносно досягнення його стійкого і стабільного кон‘юнктурного розвитку 

впливає саме ефективна інфраструктура управління грошовими потоками. 
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Якість організації грошових потоків визначає ступінь фінансової рівноваги 

банку в процесі його діяльності, операційного процесу, пропозиції власного капіталу 

й позикових коштів.  

Окремі аспекти сутності грошових потоків банків та управління ними знайшли 

своє відображення в працях зарубіжних та вітчизняних науковців Г. Азаренкової, І. 

Бланка, Е. Долана, О. Колодізєва, О. Лаврушина, М. Савлука, Дж. Сінки мол. та ін. 

Результатом прояву фінансово-економічних відносин є виникнення та 

формування грошового потоку при здійсненні банківських операцій у процесі 

операційної, кредитно-депозитної, інвестиційної та фінансової діяльності банку. 

Систематизація наукових підходів до визначення поняття «грошовий потік», 

проведена на основі аналізу наукових джерел, дає підстави виділити наступні. 

–грошовий потік визначається як сукупність послідовно розподілених у часі 

платежів, які були отримані внаслідок здійснення відповідної діяльності 

(А.М. Поддєрьогін, Г.О. Крамаренко [1], С.К. Реверчук); 

– грошові потоки генеруються банком, мають фінансовий характер 

(В.В. Галасюк); 

– грошові потоки досліджують як процес надходження і вибуття грошових 

коштів в готівковій та безготівковій формі, що обов‘язково підлягає документальному 

оформленню (М.А. Дерій [2], І.В. Липсиц); 

– грошові потоки пов‘язують з ліквідністю банку (В. С. Іфтемчук). 

Отже, проаналізувавши різні підходи до трактування поняття «грошовий потік», 

можна дати наступне визначення: це безперервний рух всіх грошових надходжень, а 

також виплат банку за певний період часу. 

Основні принципи управління грошовими потоками банку дають можливість 

враховувати розвиток банку, досягнення його кінцевих результатів діяльності, 

постійне зростання в довгостроковій перспективі ринкової вартості, збалансованість 

обсягу грошових потоків основної банківської діяльності. До них належать: 

інформаційна достовірність, забезпечення збалансованості, забезпечення 

ефективності, забезпечення ліквідності. 

Забезпечення першого принципу полягає в створенні такої бази, яка відповідала 

б міжнародним стандартам, та пов‘язане із здійсненням складних розрахунків, яким 

не вистачає уніфікації методичних підходів. 

Реалізація принципу забезпечення збалансованості пов‘язана з оптимізацією 

грошових потоків банку під час управління ним. 

Принцип забезпечення ефективності в управлінні грошовими потоками банку 

полягає в забезпеченості ефективного використання шляхом здійснення кредитно-

фінансових операцій банку. 

Реалізація принципу забезпечення ліквідності полягає у відповідності 

синхронізації позитивного і негативного грошових потоків у розрізі кожного 

тимчасового інтервалу певного періоду.  

Під час аналізу грошових потоків банку виникає необхідність забезпечення 

рівноваги грошових потоків і вирішення проблеми ліквідності. Тому серед методів 

оцінювання потреб банку в ліквідних активах доцільно виділити метод 

структурування фондів; метод індикаторів ліквідності; метод джерел і використання 

коштів; метод показників ліквідності [3]. 

Отже, з наведених методів визначення потреб банку в ліквідних активах, на 

нашу думку, найефективніше в діяльності банку застосовувати комплексний метод 

оцінювання потреб.  
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Таким чином, в сучасних умовах нестабільної економіки виникає потреба в 

формуванні ефективної системи управління грошовими потоками банку, яка 

забезпечує стійкість банківської установи, досягнення нею фінансового успіху на 

довгострокову перспективу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРА 

Яценко Н.М., Рухля О.С. 

Кременчуцький національного університет імені Михайла Остроградського 

 

Туристична діяльність на сьогодні – це невід‘ємна частина української 

економіки. З кожним роком збільшується кількість суб‘єктів туристичної діяльності, 

відповідно, треба визначити особливості їх обліку. 

Питання методики обліку туристичної діяльності досліджували вітчизняні 

науковці, зокрема: З. Балченко, Ж. Богданова, Н. Гура, С. Король, Ю. Рудяк, В. 

Кузнецов, А. Клименко, Я. Клиженко, І. Басов, та закордонні: Б. Караванова, А. 

Пушинин, О. Каурова, А. Малолетко.  

Туроператорська діяльність являє собою діяльність щодо формування, 

просування і реалізації туристичного продукту, яка здійснюється на підставі ліцензії 

юридичною особою або індивідуальним підприємцем. 

Туроператор – господарюючий суб'єкт або індивідуальний підприємець, який 

розробляє туристичні маршрути, забезпечує їх функціонування, організовує рекламу, 

встановлює ціни на тури турагентам для випуску ними путівок і їх реалізації. 

Облік туроператорської діяльності має свої особливості, які пов‘язані з 

технологією формування та надання туристичних послуг, організаційною формою 

туристичної діяльності, вимогами законодавства щодо організації та оподаткування. 

Туристичні послуги оформлюються за допомогою таких документів: договір з 

клієнтами на туристичне, готельне, екскурсійне обслуговування; туристський ваучер: 

страховий поліс; договір з підприємствами, що рекламують послуги туроператорів. 

Процес організації бухгалтерського обліку туроператорів можна представити в 

такій послідовності, як показано на рис. 1. 

 

 

 
 

Рис.1. Технологічний процес організації бухгалтерського обліку туроператора 

 

Бухгалтерський облік туристичних операцій відображається як операції з 

послугами, що дозволяє приймати туроператору готівку в оплату вартості турів без 

реєстраторів розрахункових операцій, однак із застосуванням касових ордерів та 

видачею відповідних квитанцій. 
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Формуючи турпродукт туроператор включає комплекс туристичних послуг та 

складає договори з різними контрагентами. 

Існує два погляди щодо дати визнання доходу туристичної фірми в 

бухгалтерському обліку. Згідно з першим – дохід виникає на дату надходження 

коштів на поточний рахунок або до каси туристичної фірми в оплату турпродукту. 

Частіше використовується на практиці другий підхід, згідно з яким дохід визнається 

тільки за датою закінчення туру [1]. 

Облік витрат ведеться згідно з П(С)БО 16,у якому для туристичного оператора 

характерною є велика кількість об‘єктів обліку, зокрема: основні засоби, запаси, 

нематеріальні активи, дебіторська заборгованість, зобов‘язання, доходи, витрати та 

інші. 

Прямі витрати на укладений договір (тур) відображаються за дебетом рахунку 23 

«Виробництво». За кредитом рахунку 23 виробничу собівартість турпродукту 

списують у дебет субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» у періоді 

визнання доходу за цим туром. Загальновиробничі витрати, які не можна 

безпосередньо віднести до одного туру, обліковують за дебетом рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати» [2]. 

Фінансові ресурси – це основний об‘єкт бухгалтерського обліку. Звідси усі зміни 

цих ресурсів, що обумовлюються формуванням туристичного продукту та його 

продажем, документуються і відображаються в бухгалтерських ресурсах, що дає 

змогу отримувати різну інформацію, необхідну для управління господарською 

діяльністю в туризмі.  

До специфічних рахунків, які використовуються для обліку туристичної 

діяльності відносяться такі: 08 «Бланки суворого обліку», 331 «Грошові документи в 

національній валюті», 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті», 903 

«Собівартість реалізованих товарів та послуг», 703 «Дохід від реалізації товарів та 

послуг». 

Проведені дослідження показали, що організація бухгалтерського обліку 

діяльності туроператора має відмінності від обліку інших економічних галузей, 

формою обліку, зокрема можливістю застосування спрощеної форми, особливостями 

документального оформлення господарських операцій, формою здійснення 

розрахунків та інше. Врахування особливостей здійснення обліку дасть змогу 

правильно організувати бухгалтерський облік, підвищити ефективність туристичної 

діяльності та досягти максимальних прибутків. 
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ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УМОВАХ ЇЇ 

РЕФОРМУВАННЯ 

Бабіченко В.В., Глухова В. І., Ішков Д.А.   

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Інвестиції в освіту – це інвестиції в людський капітал країни, який стає 

особливо важливим тепер, коли економічне зростання дедалі більше залежить від 

високих технологій та навичок, що дозволяють працювати з цими технологіями. В 

умовах проведення реформ в освітній галузі в Україні  особливо актуальними є 

дослідження стану фінансування її в цілому, а також в розрізі окремих складових. 

Оскільки розвиток даної сфери залежить в значній мірі від державного 

регулювання та відповідного фінансового забезпечення, доцільно розглянути  саме 

фінансування цієї галузі за рахунок бюджетних коштів (таблиця 1) [1]. В цілому за 

останні роки темп росту видатків зведеного бюджету України на освіту (1,78 разів) 

нижчий за темп зростання  всіх видатків бюджету (2,02 рази). Це свідчить про те, що 

незважаючи на деклароване реформування в галузі, забезпечення її  в цілому 

державними  фінансовими ресурсами здійснюється недостатньо. 

Таблиця 1- Динаміка  видатків на  освіту в  Україні за 2014-2017 рр. 

 

Показники 2014 2015 2016 2017 
Темп 

росту 

Видатки на освіту-

всього,млн.грн. в т.ч. 
100109,5 114193,5 129437,7 177915,8 1,78 

дошкільна 15186,4 
18142,2 

 
20115,5 28210,1 1,86 

загальня середня 42422,1 49668,3 56532,0 84346,3 1,99 

професійно-технічна 5885,3 6171,2 6182,0 8278,9 1,41 

вища 28343,8 30981,8 35233,6 38838,2 1,37 

післядипломна 893,1 952,5 1058,9 1408,3 1,57 

інші видатки і 

заходи на освіту 
7378,8 8277,5 10375,7 16834,0 2,28 

Видатки зведеного 

бюджету, млн.грн 
523125,7 679871,4 835832,1 1056973,1 2,02 

Частка видатків на 

освіту у всіх 

видатках бюджету, 

% 

19,1 16,8 15,4 16,8 0,88 

 

Аналіз динаміки видатків  на освіту  є підтвердженням особливої уваги в даний 

час до загальної середньої освіти, до заходів і видатків, пов‘язаних із модернізацією 

всієї галузі, не лише її окремих складових. Пріоритетність за обсягами  державного  

фінансування і темпами  спостерігається і на дошкільну освіту, водночас видатки 

бюджету на вищу, професійно-технічну та  післядипломну освіту збільшилися значно  

ничими темпами. Аналіз структури бюджетних видатків на освіту за 2014-2017 

рр.наведено на рис. 1[1]. 
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В той час, коли частка видатків  на освіту у всіх бюджетних видатках за 2014-

2017 рр. скоротилася з 19,1% до 16,8%, аналіз структури бюджетного фінансування 

на освіту в Україні (рис.1) говорить про пріоритетність у бюджетному забезпеченні  

також загальної середньої  освіти та дошкільної освіти:  доля саме цих видатків 

зросла на 5% і 0,8% відповідно. В структурі видатків бюджету на освіту видно спадна  

тенденція фінансування вищої та професійно-технічної освіти.  

Отже, наведені аналітичні дані свідчать про найбільшу пріоритетність у 

фінансуванні за рахунок бюджету  загальної середньої освіти. 

Проведення докорінної реформи загальної середньої освіти, згідно  Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ―Нова 

українська школа‖ на період до 2029 року, сприятиме подоланню негативних 

тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку 

і конкурентоспроможності держави [2]. 

У рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої 

освіти передбачається: створення системи прозорого розподілу публічних коштів у 

новій українській школі; покриття видатків на забезпечення педагогічної складової 

частини навчального процесу за рахунок освітньої субвенції; удосконалення формули 

розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти в різних регіонах і населених пунктах; створення необхідних умов для 

навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх 

проживання, зокрема у сільській місцевості; створення умов для розширення 

державно-громадського партнерства на засадах співфінансування і спільного 

управління школами; запровадження принципу ―гроші ходять за дитиною; 

запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування шкіл незалежно від 

форми власності [2]. 
Список використаних джерел 

1. Сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. / Режим доступу: 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index. 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВИХ ТА ПОДАТКОВИХ ОПЕРАЦІЙ  

СУБʼЄКТІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

Кузьменко Н.В. 

Науковий керівник: Ткаченко І.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

На сьогодні податкові надходження займають найбільшу частку у механізмі 

наповнення бюджету, а основним джерелом забезпечення діяльності державних 

соціальних фондів є єдиний податок. Тому актуально стежити за змінами, які 

передбачаються у спрощеній системі оподаткування. 

Оскільки на сьогодні багато юридичний осіб та фізичних осіб- підприємців 

сплачують єдиний податок, то багато науковців робили дослідження по цій темі, щоб 

контролювати нововведення. Єдиний податок – це особливий податок, який 

сплачується фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, які 

перебувають на спрощеній системі оподаткування, що передбачає заміну багатьох 

податків одним та застосування спрощеної фінансової звітності, якщо суб‘єкти 

задовольняють усі вимоги, передбачені Податковим кодексом. Суб‘єктами можуть 

бути: 

1. Перша група – фізичні особи, дохід яких не повинен перевищувати  

300 тис. грн./ рік і без права мати найманих працівників. 

2. Друга група – фізичні особи, дохід яких не повинен перевищувати  

1,5 млн. грн./рік та кількість працівників не більше 10 осіб. 

3. Третя група – фізичні та юридичні особи, дохід яких не перевищує 5 млн. 

грн./ рік та кількість працівників необмежена. 

4. Четверта група – сільськогосподарські товаровиробники.   

З 2019 року в Україні планується підвищення прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати, це потягне за собою зріст єдиного податку та єдиного 

соціального внеску. Згідно Податкового кодексу: 

1. для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10% розміру 

прожиткового мінімуму. 

2. для другої групи платників – у межах до 20% розміру прожиткового 

мінімуму. 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється 

у розмірі: 

1) 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим 

Кодексом; 

2) 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного 

податку. 

У  2018 році сума єдиного податку для платників першої групи складає до 176,20 

грн., другої групи – до 744,60 грн. 

У 2019 році прогнозується зростання мінімальної заробітної плати до  

4173 грн. та прожиткового мінімуму до 1921 грн. Отже, у 2019 році ставки єдиного 

податку складуть для платників: 
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1. Першої групи (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) – до 192,10 грн. 

на місяць. 

2. Другої групи ( до 20 % від розміру мінімальної заробітної 

 плати) – до 834,60 грн. на місяць. 

3. Третьої групи: для неплатників ПДВ – 5 % від доходу, для платників ПДВ – 

3% від доходу.  

У бухгалтерському обліку нарахування та сплата єдиного податку 

відображається проводками: 

Дт 92      Кт 6417 

Дт 6417     Кт 311 

У 2019 році ставка ЕСВ залишиться незмінною – 22%. Якщо у 2018 році 

мінімальна заробітна плата складає 3723 грн., то сума єдиного соціального внеску для 

сплати фізичними особами-підприємцями складає 819,06 грн. А вже в 2019 році у 

зв‘язку з підвищенням мінімальної заробітної плати сума єдиного соціального внеску 

буде складати 4173 грн × ставку ЄСВ 22% = 918,06 грн. в тому числі: 

1. Для першої групи платників єдиного податку – 918,06 грн.; 

2. Для другої групи платників єдиного податку – 918,06 грн.; 

3. Платники на загальній системі, незалежно від того, отримували вони 

доходи в календарному місяці чи ні – 918,06 грн.  

Відображення нарахування та сплати ЄСВ в обліку залишається незмінним: 

Дт 15, 23, 24, 91, 92, 93, 94  Кт 651 

Дт 651     Кт 311 

Граничні терміни сплати для ФОП першої та другої груп – щомісяця авансом 

пізніше 20 числа поточного місяця; третьої групи єдиного податку за: I квартал – 20 

травня 2019 року; II квартал – 19 серпня 2019 року;  

III квартал – 21 листопада 2019 року; IV квартал – 20 лютий 2020 року. 

Варто звернути увагу, що платники першої та другої груп можуть оплатити 

єдиний податок авансовим платежем.  

Отже, у зв‘язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та мінімального 

прожиткового мінімуму, сума податкових відрахувань збільшиться, а відсоткові 

ставки змін не зазнають. Сума єдиного соціального внеску також зросте пропорційно 

підвищеній мінімальній зарплаті. 

 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОЇ 

ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Галата А. Л. 

Науковий керівник Ховрак І.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Наявність дієвої процентної політики є важливим елементом загальної стратегії 

комерційного банку, оскільки процентні доходивважаються головним джерелом 

прибутку банківської установи. Саме тому, формуючи власну процентнуполітику, 

банкварто врахувати як собівартість наданих послуг та рівень ставок конкурентів, так 

і рівень довіри до банківських послуг [1]. Ґрунтовно розроблена процентна політика 

дозволяє підвищити ефективність системи управління доходами та витратами 

банківської установи.Процес формування та реалізації процентної політики включає 

систему заходів з розробки наступних видів процентної політики: процентна політика 

за кредитними операціями, процентна політика за депозитними операціями, 
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процентна політика за операціями із цінними паперами, процентна політика за 

іншими операціями. Пропонуємо зосередити увагу на двох перших елементах. При 

цьому, не зважаючи на вид процентної політики, основними етапами її формування 

будуть: визначення мети та завдань; обґрунтування порядку прийняття управлінських 

рішень щодо встановлення та перегляду процентних ставок; визначення 

максимальних і мінімальних значень процентних ставок, штрафних та пільгових 

умов; оцінка процентного ризику; розробка заходів з обмеження процентного ризику; 

моніторинг процентного ризику. 

Пропонуємо проаналізувати формування процентної політики по кредитам у 

національній та іноземній валютах (табл. 1). За період з 2010 р. по 2018 р. процентні 

ставки постійно коливались, при цьому за весь період кредити, видані і іноземній 

валюті, мали менші процентні ставки. 
 

Таблиця 1 Динаміка процентних ставок по кредитам в Україні, % 

Дата 

Національна валюта Іноземна валюта 

Усього 
Коротко-

строкові 

Довго-

строкові 
Усього 

Коротко-

строкові 

Довго-

строкові 

29.12.2010 14,8 15,2 14,2 11,4 11,5 11,2 

29.12.2011 17,6 17,6 17,9 8,8 9,0 8,4 

29.12.2012 21,7 20,9 26,0 11,3 12,3 10,2 

27.12.2013 17,1 16,5 18,9 9,0 8,4 10,5 

29.12.2014 16,4 15,9 21,0 8,9 8,8 12,6 

29.12.2015 22,1 21,8 24,6 8,5 8,4 11,0 

29.12.2016 17,8 17,0 22,3 7,1 6,6 9,9 

29.12.2017 21,2 23,2 20,3 7,3 8,5 7,3 

25.09.2018 20,4 19,8 22,5 5,6 5,7 4,9 
* складено автором з джерела [2] 

При цьому варто наголосити, що велика різниця існує між процентними 

ставками по кредитам, виданих фізичним особам і суб‘єктам господарювання (рис. 1). 

Кредити в іноземній валюті практично не надавались фізичним особам. 

Також доцільно проаналізувати процентні ставки по депозитам в Україні (табл. 2 

та рис. 2).Отже, процентна політика є важливою складовою управління банківською 

установою. Проте її величина є досить динамічною та мінливою. 

 
Рис. 1 Динаміка процентних ставок по кредитам, виданим фізичним особам та 

суб‘єктам господарювання, протягом 2018 р.%* 
* складено автором з джерела [2] 
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Таблиця 2 

Динаміка процентних ставок по строковим депозитам в Україні, % 

Дата 

Національна валюта Іноземна валюта 

Усього 
Коротко-

строкові 

Довго-

строкові 
Усього 

Коротко-

строкові 

Довго-

строкові 

29.12.2010 11,0 9,4 16,9 6,8 6,2 8,1 

29.12.2011 12,9 13,2 10,9 5,7 5,3 7,0 

29.12.2012 15,3 15,0 20,2 8,0 7,9 8,3 

27.12.2013 14,9 13,9 17,7 7,2 7,1 7,3 

29.12.2014 13,1 12,7 18,2 8,2 7,5 10,0 

29.12.2015 11,9 11,8 17,8 6,7 6,8 6,4 

29.12.2016 10,5 10,3 17,7 6,0 4,9 8,6 

29.12.2017 9,9 9,8 14,6 3,0 2,8 4,6 

25.09.2018 13,9 13,9 13,7 2,6 2,4 4,4 

* складено автором з джерела [2] 

 

Рис. 2 Динаміка процентних ставок по депозитам, виданим фізичним особам та 

суб‘єктам господарювання, протягом 2018 р.%* 
* складено автором з джерела [2] 

 
1. Ховрак І.В. Побудова культури довіри у банківському та страховому секторах / 

І.В. Ховрак // Фінансові послуги. – 2017. – №3. – C.3-6. 

2. Офіційний сайт національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЯК 

ОДНОГО З ОСНОВНИХ МЕТОДІВ АУДИТУ 

Авраменко О.І., Бондаренко І.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Функціонування ринкової економіки напряму залежить від аудиту. Для того, 

щоб забезпечити безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, на 

підприємстві створюються виробничі запаси. Поряд з цим недбале ставлення до 

зберігання запасів, та будь яких інших матеріальних цінностей, призводить до 
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значних втрат на підприємстві.  Для запобігання таких ситуацій необхідно регулярно 

проводити інвентаризацію, вона є найефективнішим методом перевірки наявності 

основних засобів.  

Питанням порядку та правильності проведення інвентаризації займались такі 

вітчизняні, як: Васильєва В.Г., Гриценко О.М., Литвинець Ю.І., Немченко Д.С., 

Боярова О.А. та багато інших [1-4]. 

Метою даного дослідження є розгляд  основних характеристик інвентаризації, 

визначення його недоліків, та пошук шляхів удосконалення ведення 

інвентаризаційного обліку. 

Аналіз  джерела [4] дає змогу зробити висновок, що аудит виробничих запасів  

проводиться з метою висловлення аудитором незалежної думки про те, чи відповідає 

фінансова інформація стосовно руху залишків виробничих запасів на об‘єкті, що 

підлягає перевірці нормативним актам і документам, які регламентують порядок її 

підготовки та надання користувачам, встановлення законності, достовірності та 

доцільності операцій з виробничими запасами, правильності їх відображення в 

обліку.  

Основними законодавчим документом, згідно з  якимирегулюється процес 

інвентаризації є: Закон України «Про аудит фінансовоїзвітності та 

аудиторськудіяльність»[5]. Але,  у даному законі не зазначено сталої методики 

перевірки наявності матеріальних активів, які знаходяться на балансі підприємства, 

тому аудитор самостійно обирає метод, який, на його думку, є найефективнішим. Він 

не має права самостійно проводити інвентаризацію, але  повинен призначати осіб, які 

будуть виконувати перевірку, і обов‘язково контролювати даний процес. 

 Не залежно від операцій, за допомогою яких здійснюється інвентаризація, у 

будь якому випадку,перевірка стану та наявності виробничих запасів повинна містити 

підрахунки, зважування, вимірювання об‘єктів інвентаризації, а це є досить важким і 

трудомістким процесом. Великий вплив тут має людський фактор, адже працівник 

який здійснює інвентаризацію, може здійснити помилку в підрахунках, неправильно 

ввести дані, або, через власну неуважність, неправильно внести найменування, це все 

може призвести до отримання недостовірної інформації, в результаті чого 

підприємство може понести збитки.  Саме тому для полегшення роботи працівників, 

підвищення точності введення даних, а також зменшення ризиків отримання 

недостовірної інформації можливе об‘єднання автоматизованих робочих місць в 

єдину комп‘ютерну мережу. В такому випадку інформація про наявність всіх 

основних засобів які знаходяться на балансі підприємства, зберігатиметься на 

єдиному сервері, до якого зможуть звернутись у будь який момент часу як працівники 

так і керівники підприємств.  

Також дуже ефективним є штрихове кодування. За допомогою автоматизованої 

системи, яка буде здатна розпізнавати коди, можна буде значно пришвидшити процес 

перевірки, тому що система самостійно вноситиме і впорядковуватиме отримані дані.  

Отже підвищення якості проведення інвентаризації на підприємстві залежить від 

ступеня автоматизації обліку, тому необхідно продовжувати дослідження в даній 

галузі, для того, щоб в майбутньому процес аудиту був більш швидким та зручним. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СТРАХОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Іванова А. П. 

Науковий керівник: Шаповал Л. П.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Відповідно до стратегії розвитку страхового ринку України на  

2011-2020 рр. передбачається розробка заходів запобігання кризовому стану галузі. 

Сучасним інструментом управління розвитком страхової компанії є методологія 

антикризового управління. 

Антикризове управління страховика – сукупність методів, які направлені на 

попередження та розпізнавання кризи, а також її нейтралізацію та пом‘якшення 

наслідків[2]. 

Потрібно відзначити, що особливістю діяльності страхових компаній є 

схильність до впливу ризиків фактично з двох сторін: з одного боку вони приймають 

на себе ризики, які їм передаються за договорами страхування і перестрахування, а з 

іншого – ризики у процесі інвестиційної та іншої діяльності, які пов'язані з 

неповерненням вкладених коштів або недоотриманням прибутку. 

Тому завдяки специфіці страхової галузі, антикризове управління страховою 

компанією має ряд особливостей. Виділимо основні з них: 

 низький рівень страхової культури населення, який безпосередньо 

відображає слабкість проникнення інституту страхування в соціально-економічну 

практику українських домашніх господарств в порівнянні з зарубіжними 

тенденціями. Тобто рівень страхової культури характеризується рівнем пізнання 

суспільства та широтою кругозору, що сприяють впровадженню та використанню в 

суспільному житті страхування; 

 пильна увага держави до страхової діяльності як складовоїекономічної 

безпекикраїни, оскільки страховики покривають ризики, які виникають у 

страхувальників, тобто беруть на себе частинуобов'язків держави з відшкодування 

матеріального збитку при виникненні несприятливих ситуацій; 

 залежність від банківського сектору за двома напрямками: по-перше, 

тенденції динаміки банківського відсотка в порівнянні зі страховими тарифами 

визначають рішення клієнта з приводу методу мінімізації ризиків (позика в банку або 

депозит для самофінансування можуть бути вигідніше, ніж страхування), по-друге, 

отримані страховою компанією страхові платежі і тимчасово вільні до моменту 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_12_20
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_21
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_60


44 

 

здійснення страхових виплат, повинні використовуватися в комерційних цілях: 

інвестиції в цінні папери, в нерухомість, надаватися в кредит; 

 залежність від ризикової ситуації, яка формується під впливом факторів 

глобального рівня (частота стихійних лих, промислово-технологічна революція, 

розвиток економіки) та специфічних для України факторів (нестабільна економічна 

ситуація, обмеженість ресурсів, високий відсоток зносу виробничих фондів 

підприємств, старіння населення); 

 відносно низька диференціація та специфіка страхового продукту, 

оскільки пропозиції страховиків є схожими за умовами страхування та переліком 

послуг, у той же час відсутність сервісні пропозиції для постійних клієнтів.В 

результаті залучення клієнтів в основному здійснюється за рахунок цінового 

стимулювання, що знижує конкурентні можливості; 

 високий ступінь невизначеності настання страхових випадків та 

величини їхзбитку, що не дає можливості точно спрогнозувати витрати у майбутніх 

періодаху страховій діяльності. 

Антикризовеуправління страховика передбачає реалізацію інструментів залежно 

від особливостей кризового стану. Інструменти антикризового управління згруповані 

за видами наведені на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1 Інструменти антикризового управління страховика 

 

Антикризове управління так само, як і будь-яке інше, може бути 

малоефективним або більш ефективним. Ефективність антикризового управління 

характеризується ступенем досягнення локалізації або позитивного використання 

кризи за допомогою інструментів впливу в зіставленні з витраченими на це 

ресурсами[1].  

Отже, невідворотність і неминучість періодів спаду і підйому в розвитку 

економічних систем обумовлює необхідність формування антикризової системи, 

метою якої є  рання ідентифікація можливості виникнення кризових ситуацій. 
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В сучасних умовах на підприємстві постійно здійснюються фінансові 

взаємовідносини. Фінансовий цикл підприємства починається з моменту отримання 

грошових коштів за реалізацію своїх товарів і триває до етапу їх використання на 

різноманітні цілі. Зниження тривалості циклу може привести до зниження ліквідності 

підприємства, а в випадку різноманітних затримок – навіть і до банкрутства 

підприємства. Запорукою успішного управління грошовими потоками є ефективна 

система обліку, контролю грошових коштів та їх аналіз. 

Нестабільність сучасного фінансового середовища, національної валюти, 

процеси трансформації економіки України та її інтеграції в світову економіку, 

гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними стандартами, розширення 

міжнародних фінансових відносин викликають необхідність адаптації підприємств до 

нестабільного соціально-економічного середовища, а саме удосконалення управління  

грошовими коштами на підприємстві.   

Питання обліку грошових коштів і грошових потоків досліджувались у 

численних роботах вітчизняних та зарубіжних вчених [1-4]. Грошовий оборот є 

результатом функціонування реальних грошей та охоплює виконання ними функцій 

засобів обігу, засобів платежу і засобів накопичення. В процесі кругообігу грошові 

кошти підприємства утворюють грошові потоки, обсяг яких характеризує кількість 

залучених або використаних грошових коштів. У наукових працях відсутня єдина 

термінологія, в обліку вживають різні словосполучення: «грошові кошти», «грошові 

засоби», «грошові активи». Ця невизначеність приводить до неправильного 

застосування рахунків для обліку [2, с. 55].  

Відсутність мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про 

наявність фінансових утруднень, але й надмірна величина грошових коштів є 

негативним показником та свідчить про те, що підприємство зазнає збитків, 

пов‘язаних зі знеціненням грошей. Тому виникає необхідність аналізу ефективності 

управління грошовими коштами та потоками на підприємстві [3, с. 164]. 

Для удосконалення організації обліку та аналізу грошових коштів і грошових 

потоків можна запропонувати шляхи вдосконалення системи бухгалтерського обліку 

у сфері управління грошовими коштами. 

На рівні держави та банківської сфери потрібно здійснювати такі заходи: 

- удосконалення нормативно-правової бази з ведення бухгалтерського обліку 

грошових коштів на підприємствах; 

- адаптування Національних положень бухгалтерського обліку щодо грошових 

коштів до міжнародних стандартів фінансового обліку [4]; 

- розширення та вдосконалення форм та методів здійснення безготівкових 
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розрахунків (клірингових розрахунків, використання рахунків овердрафт); 

- вдосконалення та розвиток систем і технологій банківського обслуговування 

підприємств (корпоративних карток, системи «Клієнт – Банк»). 

На рівні управлінського обліку удосконалити облік грошових коштів і грошових 

потоків на підприємстві можна, використовуючи такі напрямки: 

- розробка механізмів та методів зміцнення платіжної дисципліни і контролю за 

дотриманням касової дисципліни, контроль збереження, надходження і витрачання 

готівкових коштів у касі підприємства [1]; 

- запровадження автоматизованої системи управління грошовими потоками на 

підприємстві, розробка форм управлінської звітності з руху грошових коштів та 

механізмів її складання тощо;  

- переведення розрахунків підприємства у безготівкову форму. 

Оскільки від наявності у підприємства грошових коштів залежить його 

платоспроможність, конкурентоспроможність, а звідти ефективна діяльність 

підприємства та його подальший розвиток, потреба подальшого удосконалення 

організації обліку грошових коштів та аналізу ефективності управління ними на 

підприємстві є перспективною та потребує подальших досліджень. Це дозволить 

покращити організацію та ведення бухгалтерського обліку грошових коштів і потоків, 

знизить ризики помилок і дозволить підвищити ефективність роботи підприємств в 

сучасній змінюваній економічній ситуації в України та світі.  
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ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Онищенко О.В., Крикуненко А. С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сьогоднішній день стан бізнес-середовища, взаємовідносини дебіторів і 

кредиторів на підприємствах та мінливе економічне середовище демонструють 

необхідність прогнозування та визначення стратегій для розвитку будь-якого бізнесу. 

Для того, щоб зрозуміти на скільки важливим є стратегічний облік для 

діяльності та розвитку підприємств, необхідно визначити його сутність та основні 

завдання. 

Сутністьта значення стратегічного обліку досліджували досить велика кількість 

вчених, як вітчизняних так і зарубіжних[1,3,6,7]. Але зараз серед вчених-економістів 

немає єдиної думки щодо необхідності виокремлення стратегічного обліку та не існує 

єдиного підходу до визначення сутності та його призначення. 
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Трактування сутності поняття стратегічного обліку продемонстровано у таблиці 

1. Аналізуючи їх, можна зазначити, що сутність та напрями розвитку різні автори 

трактують по різному, а також деякі з них не виділяють стратегічний облік як 

окремий напрям дослідження, хоча й обґрунтовують його важливість у досягненні 

стратегічних цілей. Більшість дослідників вважають, що стратегічний облік – це 

процес збирання, обробки та передачі необхідної інформації для досягнення 

стратегічних цілей підприємства. 

Таблиця 1 - Визначення сутності поняття стратегічного обліку вітчизняними та 

зарубіжними вченими-економістами 
Науковці Визначення 

П. Й. Атамас[1, с.387] Це облік, який зосереджується на зовнішніх факторах (таких як 

прибутковість конкурентів, частка на ринку і т. ін.), тоді як для 

традиційного обліку характерна зосередженість на внутрішніх 

процесах і явищах 

С. Ф. Голов[3, с. 508] Це система управлінського обліку, спрямована на прийняття 

стратегічних управлінських рішень 

Б. Райан[7] Певне поєднання управлінського обліку з системами фінансової 

звітності, зорієнтоване на прийняття стратегічних рішень 

М. Пушкар[6, с. 282–

283] 

Стратегічний облік формує власні інформаційні ресурси 

прогнозного характеру. Інформаційні ресурси стратегічного 

обліку мають зв‘язок з традиційним обліком, але ним не 

обмежуються. Зокрема, для стратегічного управління необхідні 

дані не лише про діяльність підприємства, а й про зовнішнє 

середовище, яке має надзвичайно важливе значення для 

передбачення траєкторії розвитку підприємства 

 

До основних завдань стратегічного обліку відносять[2; 4; 5]: 

- облік зовнішніх умов, які впливають на діяльність організації з метою вибору, 

здійснення й оцінювання ефективності корпоративної стратегії;  

- використання в прогнозуванні, плануванні, обліку й аналізі системи якісних і 

кількісних оціночних критеріїв фінансово-господарської діяльності, у т.ч. таких, які 

віддзеркалюють якість, продуктивність, споживчу корисність товарів, лояльність 

співробітників;  

- всебічне обґрунтування процесів прийняття і контролю реалізації 

управлінських рішень на всіх рівнях організаційно-функціональної структури 

компанії;  

- моніторинг й оцінювання внутрішніх виробничих і управлінських процесів, 

своєчасна розробка і впровадження змін у функціонуванні з метою підвищення їхньої 

результативності та гнучкості і, відповідно, зростання конкурентоспроможності 

всього підприємства. 

Отже, стратегічний облік у системі управління підприємством займає важливе 

місце, адже у його межах підприємство у період невизначеності та наявності певних 

економічних ризиків, які є невід‘ємною частиною для економічного середовища, 

створює відповідну інформаційну систему збору, обробки необхідної інформації для 

планування та прогнозування стратегічних цілей, які в майбутньому значно 

впливають на діяльність та розвиток підприємства у бізнес-середовищі. 
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Важливим для досягнення ефективного функціонування стратегічного обліку є 

дослідження та розробка методики його ведення використовуючи відповідні первинні 

документи, рахунки та звітність, а також його організація на підприємстві.   
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СЕГМЕНТАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 
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З метою досконалої орієнтації страховика на ринку, правильного позиціонування 

і розробки конкурентоспроможного продукту проводиться сегментація страхового 

ринку. Сегментація є основою для оптимізації ринкової стратегії страховика. 

Сегментування страхового ринку – розподіл страхового ринку на окремі частини 

за показниками, які цікавлять страхову компанію: за віком, статтю, величиною 

доходів, професіями та іншими ознаками, з метою адресного пропонування їм 

страхових продуктів [1]. 

Сегментування дозволяє практично оцінити положення (частку) компанії на 

страховому ринку. Воно служить потужним інструментом аналізу ринку та 

формування стратегії і тактики компанії. Сегментування спрямоване на знаходження 

відповідних страхувальників, які в сучасних умовах або в майбутньому будуть 

пред‘являти вимоги до страхових продуктів і послуг.  

Сегмент ринку – це особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, 

товарів або підприємств, які мають деякі спільні ознаки [2].  

Метою сегментації є дослідження страхового ринку і створення його моделі, яка 

дозволяє оптимізувати ринкову стратегію страхової компанії – отримання 

максимальної ефективності страхових операцій на одиницю вкладень в розвиток 

бізнесу. 

 Основним завданням сегментації є виділення найбільш вагомих факторів, які 

дозволяють здійснювати оптимальний поділ ринку на споживчі групи з точки зору їх 

поведінки [3].  

Основні ознаки і критерії сегментування страхового ринку можна розглянути в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Основні ознаки та критерії сегментування страхового ринку 
Ознака Характеристика 

Географічна 

Типи поведінки споживачів і рівень індивідуального ризику для них 

сильно розрізняються залежно від географічної зони. Так, сільські 

жителі поводяться не так, як міські, для них більш значущі питання 

іміджу страховика і нецінові властивості страхової продукції. Для 

городян основним критерієм вибору страхового покриття є ціна 

продукту. Крім того, є регіони, що характеризуються більш високою 

ймовірністю настання певних страхових подій − природних лих, 

пожеж, крадіжок автотранспорту тощо. 

Демографічна 

Сегментування за демографічною ознакою полягає в поділі ринку на 

групи на основі таких демографічних змінних, як: стать, вік, розмір 

сім‘ї, етап життєвого циклу сім‘ї, рід занять, освіта, релігійні 

переконання, раса і національність. 

За ознакою статі 

Досить помітно, як в основному чоловіки піклуються в сім‘ях про 

придбання страховки. Це пов‘язано з їх бажанням захистити свою 

сім‘ю від непередбачених випадковостей, а також більш повним 

розумінням суті страхування як економічного механізму. 

Психографічна 

Покупців підрозділяють на групи за ознаками приналежності до 

суспільного класу, способу життя і характеристик особистості. 

Психографічні ознаки часто використовують як доповнення до 

сегментації за географічною або демографічною ознаками. 

Джерело: складено автором за даними [4] 

 

Сегментування не є ініціативою страховика. Воно являється потужним 

інструментом, за допомогою якого страховик має можливість більш повно оцінити 

особливості, побажання та пріоритети клієнтів. 

Сегментування дозволяє страховикам максимально точно пристосовувати свої 

інструменти до певних груп споживачів. Оскільки потреби кожного з них унікальні, а 

тому, кожен може потенційно являти собою окремий сегмент ринку зі своїм рівнем 

тарифу і ризику.  

Тому сегментація ринку потрібна ринково-орієнтованим компаніям з наступних 

причин: 

1) різні групи споживачів мають різні потреби і тому компанії необхідно 

адаптувати страховий продукт, як специфічний товар, для кожної групи; 

2)  компанія повинна позиціонувати свої продукти специфічним чином для 

кожної групи;  

3)  компанія повинна підібрати відповідну ціну для кожної з груп. 

Отже ефективне сегментування передбачає створення страхового продукту, який 

має свої відмінності і орієнтований на певний сегмент ринку. Робота щодо 

сегментації повинна виконуватись безперервно у зв‘язку зі змінами в конкурентному 

середовищі страхової компанії.  
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Формування фінансових ресурсів у страхових комапаніях відбувається під час 

створення статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень у 

результаті повернення авансових коштів в основні та оборотні кошти, використання 

доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і фонду накопичення. 

При цьому основними джерелами формування фінансових ресурсів страхових 

компаній є фінансові результати за видами діяльності. 

Тому доцільно розглянути грошові ресурси за видами діяльності за рахунок яких 

формуються фінансові потоки страховика. Кожен вид діяльності представлений 

вхідними та вихідними грошовими потоками, що призводить до збільшення або 

зменшення фінансових ресурсів страхової компанії. 

Це, в свою чергу, передбачає наступну послідовність дій (рис. 1): 

1) визначення загальних джерел надходження фінансових ресурсів до страхової 

компанії;  

2) розподіл джерел формування фінансових ресурсів за видами діяльності;  

3) визначення чистого грошового потоку  страховика за видами діяльності; 

4) виявлення тенденції зміни обсягу фінансових ресурсів; 

5) формування сукупних фінансових ресурсів страховика. 

Найбільші грошові потоки страхова компанія формує від здійснення операційної 

діяльності. Фінансовий потік від страхової діяльності характеризується формуванням 

фонду страхових резервів за рахунок страхових внесків та використання цього фонду 

між страхувальниками у вигляді страхових виплат, фінансуванням частки збитку за 

страховими випадками за рахунок власних фінансових ресурсів і поповнення їх з 

прибутку та інших надходжень.  

Збираючи кошти юридичних та фізичних осіб за рахунок сплати страхових 

премій, страхова компанія має змогу інвестувати їх у фінансові інструменти. 

Інвестиційна діяльність дозволяє акумулювати додаткові надходження, а саме: 

відсотки на суми залишків на поточних рахунках, за надання довгострокових 

інвестиційних кредитів та від розміщення коштів на депозитних рахунках, відсоткові 

доходи за борговими цінними паперами, дивіденди за акціями, тантьєми. При цьому 

вихідний грошовий потік формується в результаті реалізації операцій з розміщення 

коштів на поточних та депозитних рахунках у банку, придбання об‘єктів нерухомості, 

вкладення коштів в основні засоби та придбання інших фінансових інструментів. 

Грошовий потік зі фінансової діяльності характеризує надходження і виплати 

грошових засобів, пов'язаних із залученням додаткового акціонерного і пайового 

капіталу, отриманням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, виплатою 

у грошовій формі дивідендів і процентів за вкладами власників та інші грошові 

потоки. 

 

http://intkonf.org/mikityuk-m-v-rinkova-segmentatsiya/
http://stud.com.ua/32162/marketing/segmentuvannya
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Рис. 1. Процес формування фінансових потоків страхової компанії за видами діяльності

Етап 1 Джерела надходжень фінансових ресурсів 

Фінансові ресурси з 

діяльності, яка пов‘язана з 

основною діяльністю, що 

приносить дохід 

Фінансові ресурси з 

діяльності, яка пов‘язана з 

придбанням та вибуттям 

інвестицій 

 

Фінансові ресурси з 

діяльності, яка пов‘язана зі 

зміною власного та 

позикового капіталу 

Притік-відтік грошових надходжень за видами діяльності 

Чистий грошовий потік від 

поточної діяльності 

Чистий грошовий потік від 

інвестиційної діяльності 
Чистий грошовий потік від 

фінансової діяльності 

Збільшення або зменшення фінансових ресурсів 

Сукупні фінансові ресурси 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 
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При формуванні фінансових ресурсів страхової компанії необхідно виходити з 

наступних концептуальних засад:  

- враховувати законодавчо встановлені мінімальні кількісні вимоги до власних 

коштів, з якими страхова компанія може отримати ліцензію на діяльність; 

- дотримуватися раціонального співвідношення власних коштів страхової 

організації і прийнятих нею на себе страхових зобов'язань як у цілому, так і в 

розрахунку на один договір; 

 - в якості найбільш оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів 

страхової компанії здійснювати доповнення сформованих резервів грошовим 

покриттям за рахунок статутного капіталу; 

 - передавати частину відповідальності, яку страхова компанія вже не може сама 

утримувати, перестрахувальникові; 

 - при виборі стратегій формування фінансових ресурсів оптимально поєднувати 

такі критерії, як забезпечення мінімальної середньозваженої ціни залучених ресурсів, 

досягнення нормальної рентабельності розміщених фінансових ресурсів та 

мінімізація ризику втрати фінансової стійкості.  
Список використаних джерел 

1. Бондаренко П. В. Грошові потоки страхової компанії /  П. В.  Бондаренко, 

В. Г. Бондаренко // XXXVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний 

потенціал світової науки - XXI сторіччя». – №1. – 2016. – С. 46-51. 

2. Кнейслер О. В. Формування системи управління фінансовими потоками страхових 

компаній / О. В. Кнейслер // Схід. – 2015. – № 5. – С. 55-59.  

 

СТРАТЕГІЧНИЙ І ТРАДИЦІЙНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ОСНОВНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ 

Труніна І.М., Онищенко О.В., Куренна О.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Потреба у стратегічному управлінському обліку з‘явилась наприкінці 80-х років 

ХХ століття, коли прийоми традиційного управлінського обліку стали не досить 

ефективними для ведення бізнесу того часу. Розвиток інформаційних технологій, 

зміна методів і стилю управління підприємством та взагалі глобалізація бізнесу 

призвели до формування у традиційному управлінському обліку стратегічного 

напрямку. 

В умовах нестабільного економічного становища почалось формування нового 

облікового блоку – стратегічного управлінського обліку, якому характерні такі 

основні особливості:він є основоположенням для прийняття ефективних та 

виважених управлінських рішень;головний вплив на функціонування здійснюють 

чинники макросередовища;значна зорієнтованість на стратегію управління 

ризиком;швидке змінення шляхів надання інформації, якщо існуючі методи її 

отримання не відповідають потребам підприємства. 

Для досягнення конкурентних перевагкерівництво повинно мати повноцінну 

інформацію стратегічного характеру. Сучасний управлінський облік уже не 

відповідає вимогам сучасного бізнесу щодо прийняття управлінських рішень. Серед 

недоліків, притаманних традиційному управлінському обліку: невідповідність 

потребам і можливостям сучасного соціально-економічного середовища, викривлення 

інформації, яка дезорієнтує прийняття управлінських рішень, втрата практичної 
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самостійності, концентрація на внутрішніх аспектах фінансово-господарської 

діяльності [1, 2]. 

Роль стратегічного та традиційного управлінського обліку принципово відмінна 

одна від одної. Стратегічний управлінський облік в основному спрямований на 

інформаційне забезпечення стратегічних рішень, тоді як традиційний – на 

інформаційне забезпечення операційних управлінських рішень. Така відмінність існує 

через використання різних методів аналізу для підготовки і прийняття управлінських 

рішень. 

Основні відмінності між стратегічним і традиційним управлінським обліком 

розглянемо в таблиці 1. 

 

Таблиця 1-Основні відмінності стратегічного та управлінського обліку [1, 2, 3] 
№ 

п/п 
Аспект аналізу 

Стратегічний 

управлінський облік 

Традиційний управлінський 

облік 

1 
Поставлені 

облікові задачі  

Отримання максимального 

прибутку при мінімальних 

витратах за короткий період 

часу 

Забезпечення ефективного 

функціонування підприємства, 

максимізація прибутку, 

усунення негативного впливу 

при ризикових ситуаціях, 

забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємства 

2 

Здійснення 

аналізу і 

контролю 

зовнішніх 

чинників 

Аналіз проводиться не 

регулярно, або взагалі не 

проводиться 

Обов‘язково проводиться. 

Здійснюється аналіз інформації 

про ринки збуту, витратах 

конкурентів, моніторингу 

стратегій власного 

підприємства та стратегічних 

дій конкурентів 

3 

Діагностика 

фінансово-

господарської 

діяльності 

підприємства 

Проводиться детальний 

аналіз внутрішніх факторів 

(надлишкова концентрація) 

Проводиться аналіз основних 

внутрішніх факторів 

4 

Роль в 

стратегічних 

управлінських 

рішеннях 

Спрямований на внутрішні, 

оперативні управлінські 

рішення. Часто надає 

помилкову (неефективну) 

інформацію, яка непридатна 

для прийняття стратегічних 

рішень 

Спрямований на впровадження, 

підтримку і розвиток 

стратегічних управлінських 

рішень, забезпечує надання 

потрібної інформації 

користувачам 

5 
Інформаційне 

забезпечення 

Отримання інформації за 

встановленим планово-

звітним періодом 

Забезпечує порядок доступу і 

захисту інформації. Отримання 

інформації на запит. 

6 

Аналіз не 

фінансових 

факторів  

Не враховується 

Проводиться систематизований 

облік і оцінка не фінансових 

факторів 

 

 

 



54 

 

 

Продовження таблиці 1 
    

8 

Використання 

системи 

збалансованих 

показників 

Не використовується 

Використовується. За 

допомогою своїх складових 

система збалансованих 

показників інформує про 

поточний стан підприємства, 

його положення на ринку, дає 

випереджаючі індикатори 

діяльності підприємства 

9 

Відношення до 

обліку і аналізу 

витрат 

Основний фактор, який 

визначає поведінку витрат є 

обсяг виробленої продукції, 

де відбувається їх поділ на 

постійні і змінні 

Обсяг виробленої продукції 

важливий, але не основний 

фактор у поясненні поведінки 

витрат. Здійснюється пошук 

окремо для кожного фактору 

витрат за допомогою якого 

вирішується проблема 

стратегічного позиціонування 

підприємства на ринку 

 

Отже, стратегічний управлінський облік на відміну від традиційного дає змогу 

здійснювати зміни на підприємстві в більш ефективному та раціональному режимі 

при використанні надійних та доцільних інформаційних матеріалів (розширення 

інформаційної бази – внутрішня і зовнішня), а також передбачає аналіз діяльності з 

урахуванням довгострокових цілей з метою оптимізації стратегії розвитку 

підприємства. 
Список використаних джерел 

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 3-тє вид. – К.: Лібра, 2006. – 704 с. 

2. Бруханський Р. Побудова методики стратегічногоуправлінськогообліку на підприємствах 

[Електронний ресурс] / Руслан Бруханський // Бухгалтерськийоблік і аудит. Науково-

практичний журнал. – 2014. – №9. – С.27-31. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua 

/index.php/uk/ component/content/article/43-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/b/382-

2011-11-14-13-17-47. 

3. Мошковська О.А. Концептуальні засади стратегічногоуправлінськогообліку // 

Актуальніпроблемиекономіки. – 2012. – №12(138). – С151 – 157. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У 

ХАРЧОВІЙПРОМИСЛОВОСТІ 

Кратт О.А., Циган Р. М., Сердюк Д. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У сучасних умовах ринкової економіки виникає об'єктивна необхідність 

перебудови системи управління харчовими організаціями і їх сегментами, а також 

поліпшення якості його функцій шляхом широкого використання економічних 

методів управління процесами виробництва й одночасного розвитку 

внутрішньогосподарських економічних відносин. Без створення ефективної системи 

управління й застосування його економічних методів неможливо ефективне 

адаптивного ведення виробничої діяльності в харчовій галузі. 



55 

 

 

 Основною метою управлінського обліку вважається орієнтацію управлінського 

процесу на досягнення цілей, визначених для підприємства. З кожним роком питанню 

управлінського обліку у  науковій літературі приділяється все більша увага.  Але, на 

сьогодні, серед вчених і практиків відсутня єдина думка щодо визначення змісту 

поняття «управлінський облік» (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Трактування поняття «управлінський облік» в працях вчених-економістів  
Автор Поняття 

Р. Энтони, Дж. Рис  Управлінський облік – це процес у рамках організації, що 

забезпечує управлінський апарат організації інформацією, що 

використовується для планування, особистого управління і 

контролю за діяльністю організації. Цей процес включає 

виявлення, вимірювання, збирання, аналіз, підготовку, 

інтерпретацію, передачу і приймання інформації, необхідної 

управлінському апарату для виконання його функцій [1, с. 269] 

Т.П. Карпова  Управлінський облік – інтегрована система витрат і доходів, 

нормування, планування й аналізу, що систематизує інформацію 

для оперативних управлінських рішень і координації проблем 

майбутнього розвитку підприємства [2, с. 29] 

М.Г. Чумаченко  «…у міру зростання потреби в ефективному управлінні 

підприємством облік виробничих витрат і калькулювання 

собівартості продукції (виробничий облік) трансформується в 

управлінський облік», «…обліком ця економічна система 

називається за традицією, оскільки вона містить у собі дії, що 

виходять за рамки власного обліку» [3, с. 2] 

Ф.Ф. Бутинець, Т.В. 

Давидюк, З.Ф. 

Канурна, Н.М. 

Малюга, Л.В. 

Чижевська 

Під управлінським обліком розуміють процес виявлення, виміру, 

накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі даних, 

що використовуються управлінською ланкою для планування, 

оцінки і контролю всередині підприємства [4, с. 28] 

В. В. Сопко  Внутрішньогосподарський облік (так званий управлінський, 

виробничий, контролінг) не є самостійним бухгалтерським 

обліком. Це продовження, а точніше подальше поглиблення, 

деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині 

витрат і доходів діяльності, коли розкривається вся ефективність 

придбання ресурсів, їх переробки, технологічних і організаційних 

рішень, мотивації та ін. [5, с. 361] 

Ефективна система організації управлінського обліку на підприємствах харчової 

промисловості базується на таких особливостях:безперервності;оцінці результатів 

діяльності;багаторазовому використанні інформації;повноті та аналітичності 

інформації;аналіз відхилень;періодичності. 

Для харчових підприємств, враховуючи особливості господарювання та 

управління в них, можливо запропонувати послідовність впровадження системи 

управлінського обліку, яка складається з таких етапів: 

1) підготовчий етап (прийняття власниками або менеджерами харчової мережі 

рішення про впровадження системи управлінського обліку; визначення посадових 

осіб, відповідальних за впровадження управлінського обліку (менеджерів, 

контролерів, бухгалтерів, фахівців з інформаційних технологій); 
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 2) структуризація інформаційних потоків (формування ключових показників 

про стан внутрішнього середовища харчової галузі в розрізі рівнів управління, бізнес 

процесів т та елементів фінансової структури, визначення періодичності складання 

звітності, змісту та обсягу інформаційних даних, частоти передачі звітів, побудова 

схем документообігу); 

3) регламентація інформаційних потоків (коригування наказу про облікову 

політику торговельної мережі; формування регламентів обробки інформаційних 

даних у системі управлінського обліку: загальних положень, положень про 

управлінські підрозділи, посадових інструкцій, ін.;  

4)  процедура обробки інформації (визначення основних завдань та процедур 

обробки інформації в системі управлінського обліку, о узгодження та затвердження 

методичного інструментарію обробки інформації); 

 5) процес підготовки звітності (створення та затвердження форм, методичних 

рекомендацій зі складання та порядку і термінів надання  управлінської звітності);  

Для кожного підприємства харчової промисловості необхідно застосування 

нових підходів до впровадження системи інформаційної підтримки управлінських 

рішень. Ефективне управління виробничим процесом підприємств харчової 

промисловості можливе за умов існування дієвої підсистеми його обліково-

аналітичного забезпечення.  
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Дідур С.В., Циган Р. М., Ананченко А.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

При виході підприємства на зовнішній ринок першочерговим його завданням 

стає вивчення та аналіз закордонного ринку збуту аналогічної продукції. Аналіз 

технічних характеристик продукції, що виготовляє підприємство з точки зору вимог 

зовнішнього ринку, що дозволить визначити можливий експортний асортимент 

товарів. Невід‘ємною складовою ефективного управління експортними операціями є 

аналізконкурентних переваг, а саме: стан конкурентів на ринку й особливості та 

технічні характеристики продукції, що реалізується, та їх потенціал. 

Основним завданням для підприємства-експортера стає постійне підвищення 

ефективності експортної діяльності що покращить фінансовий стан останнього. Щоб 

виконати цю основну задачу необхідно безперервно аналізувати динаміку показників, 

що впливають на результат експортної діяльності підприємства. 
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В опублікованих роботах зарубіжних вчених, як правило, викладаються 

традиційні методики до використання методів аналізу експортних операцій 

підприємств, які не пов'язані в більшості випадків з аналізом зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства, як цілісної одиниці. З метою прогнозування фінансових 

результатів і забезпечення ефективного використання ресурсів суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності необхідне ретельнедослідження існуючих методик 

аналізу експортної діяльності підприємств (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Методи аналізу експортних операцій на підприємстві, їх плюси та 

недоліки 
Методика Плюси Недоліки 

Методика В.П. Астахова., 

основою методики є 

розрахунок показників 

ефективності експортної 

діяльності, таких як 

рентабельність і 

рентабельність 

зовнішньоекономічних 

операцій [1]. 

Методика може 

застосовуватися як при аналізі 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства за 

певний період, так і при 

економічному обґрунтуванні 

окремих пропозицій продажу 

та закупівлі товарів. 

-Не береться до уваги темп 

зростання експорту;  

–Немає розрахунку долі 

експорту на зовнішньому 

ринку збуту продукції. 

Методика оцінки 

експортної діяльності А.І. 

Яковлева,що виражається 

фактичними показниками 

збутової діяльності, в тому 

числі і на зовнішньому 

ринку в динаміці за певний 

період [2]. 

Досить великий набір 

конкретних показників 

діяльності підприємства з 

метою досягнення 

узгодженого характеру 

конкурентоспроможності 

підприємства з показниками 

реалізації потенціалу 

експортної діяльності. 

–Не містить показників для 

розрахунку рентабельності 

експортної діяльності;  

-Методика призначена, в 

більшості випадків, для 

оцінки 

конкурентоспроможності 

організації на світовому 

ринку. 

Методика визначення 

економічної ефективності 

експортної діяльності 

підприємства за Т.В. 

Миролюбовою [3]. 

-Простота розрахунку 

показників; 

–Може застосовуватися для 

розрахунку ефективності 

експорту будь-якого вигляду 

продукції. 

-Відсутність чіткої градації 

ефективності експортних 

операцій, що ускладнює 

процес вибору найбільш 

ефективної транзакції; 

-Не враховує інші 

показники 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Проаналізувавши наведені методики аналізу експортних операції підприємства, 

можна зробити висновок, що автори розглядають рентабельність від всього прибутку, 

отриманого підприємством. Однак, слід відокремлювати прибуток від реалізації 

продукції на внутрішньому ринку і прибуток від експортної діяльності. Тому 

авторами було запропоновано методика комплексного аналізу експортної діяльності 

підприємств. Використання даної методики дасть змогу найбільш точно оцінити 

експортну діяльності підприємства. 

Алгоритм методики аналізу експортної діяльності підприємства за основними 

напрямками зображено на рис. 2. 
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Оцінка ролі експорту діяльності підприємства: 
Визначає: місце експорту в економічної діяльності підприємства, а 

саме частку експорту в загальному об'ємі виручки, прибутку і 

собівартості. 

 

Аналіз динаміки та структури експорту: 

Визначення кожної складової експорту в загальному експорті 

підприємства. 

 

Факторний аналіз впливу експорту на основні фінансово-

економічний показники фірми: 

Визначення чинників, що впливають на величину експортного 

прибутку та вплив зміни експортного прибутку на загальну 

прибутокпідприємства. 

 

1 

2 
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Рис. 2 Поетапний алгоритм розробки комплексної методики експортних 

операцій на підприємстві 

Застосуваннясаме такої комплексноїметодики дозволитьчіткіше визначити 

напрямки стратегічного розвитку експортної діяльності суб'єкта господарювання, 

реалізувати продукцію як на внутрішньому ринку країни так і на зовнішньому, а 

також формувати експортну структуру, поступово виключаючи з неї товари, 

ефективність експорту яких недостатня висока. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ 

ЗАПАСАМИ 

Дружиніна В.В., Петченко М.В., Джерелейко О.Г. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Фінансовий результат діяльності підприємства залежить від ефективності 

управління виробничими запасами. Оскільки при наявності більшої кількості 

виробничих запасів на підприємстві за необхідні обсяги відбувається неефективне 

залучення грошових коштів та вилучення їх з обороту що призводить до зменшення 

прибутку підприємства. При наявності меншого обсягу виробничих запасів на 

підприємстві за необхідний  це може спричинити простої виробництва, повну зупинку 

процесу виробництва, втрату клієнтів, штрафи за невиконання договірних зобов‘язань 

та інші негативні наслідки що вливають на зниження конкурентоспроможності 

продукції  та фінансової стійкості підприємства вцілому. Відповідно, враховуючи 
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виробничий цикл підприємства, його галузеві особливості, важливим моментом є 

встановлення та дотримання оптимальної величини виробничих запасів за якої 

вдається мінімізувати величину втрат. 

В процесі  проведеного дослідження встановлено, що питанню управління 

виробничими запасами присвячені роботи зарубіжних та вітчизняних науковців, а 

саме: Бутинця Ф.Ф, Корецької С.А., Радіонова А.Р.,  Пушкаря М.С., Чейза Р. З., Якобса 

Р. Ф., Еквілайна Н. Дж. та ін. Однак, застосування моделей  щодо управління 

виробничими запасами та встановленням рівня їх ефективності і досі залишається 

дискусійним. 

Управління виробничими запасами це складний безперервний процес, який 

потребує постійного спостереження та аналізу, передбачає оперативне маневрування 

ресурсами, матеріалами, товарами, готовою продукцією для забезпечення процесу  

виробництва. Насамперед метою управління виробничими запасами є вирішення 

наступних задач, а саме: встановлення розміру необхідного виробничого запасу, 

налагодження системи контролю за наявним обсягом запасів і своєчасним контролем 

за їх поповненням.  

Серед основних класичних моделей управління виробничими запасами можемо 

виділити наступні моделі: 

- Two-bin system (двобункерна система управління виробничими запасами з 

фіксованим розміром замовлення). Дана система дозволяє враховувати можливість 

затримки поставки та сформувати резервний запас сировини і  матеріалів достатній 

для безперервного процесу виробництва та виконання договірних зобов‘язань перед 

замовником. Однак, можна виділити і недолік системи, а саме збільшення витрат на 

підприємстві за рахунок ведення безперервного обліку запасів на складі.  

- Tixed-order-interval model (модель управління запасам з фіксованим 

інтервалом між замовленнями). Дана модель передбачає поповнення запасу в 

встановлений момент часу та через фіксовані інтервали між замовленнями до 

оптимального рівня. Модель включає спрощену процедуру контролю обсягу запасів 

що позитивно впливає на мінімізацію витрат підприємства за рахунок зниження 

операційних витрат. 

- Economic Order Quantity Model- EOQ (модель економічного розміру 

замовлення). Модель дозволяє визначити оптимальний обсяг партії що дозволяє 

мінімізувати змінні витрати  пов‘язані із замовленням запасів та їх зберіганням. 

Однак, дана модель застосовується для одного найменування запасу та не враховує 

коливання рівня попиту, зміну рівня інфляції що робить не прийнятним для 

вітчизняних підприємств. 

- Material and Manufacturing Resource Planning – MRP (модель планування 

потреби в ресурсах). Однак, існують і недоліки в системі пов‘язані з відсутністю 

чутливості до зміни попиту в короткостроковому періоді, складність системи щодо 

попередньої обробки даних та проведення розрахунків, зростання витрат на логістику 

з метою мінімізації запасів на підприємстві. 

- Red-line method (модель червоної лінії). Модель побудована на принципі 

зберіганні запасів на складі  в контейнерах на яких червоною лінією позначений 

рівень за яким  необхідно робити наступне замовлення[1].  

- Mодель двох контейнерів. Передбачає спосіб управління запасами, за яким 

наступне замовлення робиться після того, як один із контейнерів спустошується [1]. 

Даний спосіб та попередній є не придатними для багатьох вітчизняних підприємств 
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що мають пені галузеві особливості. 

- Mодель «точно-в -термін» (JIT). Модель передбачає синхронну поставку 

необхідного у виробництві матеріалу.[2] Недотримання систем оплати за товар, 

неналагоджена система передачі інформації між замовником та постачальником, 

незначні обсяги запасів призводять до збоїв роботи моделі.  

- Cистема «канбан». Це метод управління ощадливими виробничими лініями, 

що використовує інформаційні картки для передачі замовлення на виготовлення з 

наступного процесу на попередній .[2] Недоліками системи є відсутність 

налагодженості між стадіями процесу виробництва продукції та високий рівень 

ризику щодо перебоїв у виробництві та реалізації продукції. 

Отже, існує значна кількість моделей щодо управління виробничими запасами 

що змушує підприємства стикатися з проблемою вибору найбільш ефективної, яку 

найкраще можливо адаптувати до діяльності підприємства враховуючи його галузеву 

приналежність. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМ КАПІТАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Кравченко Т.П., Петченко М.В., Дідур С.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

  

В умовах посилення впливу глобалізаційних процесів важливою умовою 

стабільного функціонування вітчизняних підприємств є забезпеченість його основним 

капіталом  та системою  ефективного управління. Основному капіталу належить 

значна частка в майні підприємства і саме його оновлення та раціональне 

використання   є важливою умовою при проведенні господарської діяльності.   

Питанню визначення ефективності використання та управління основним 

капіталом присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Волкової О.І. 

Білика М.Д., Поддєрьогіна А.М., Шелудька В.М., Покропивного С.Ф., Шеремета 

А.Д., Дж.К.Ван Хорна та інших. Однак, процес управління основним капіталом та 

набір його методичного інструментарію  залишається дискусійним. 

Особливість управління основним капіталом полягає  у підвищенні рівня 

ефективності його використання за рахунок раціонального використання власних 

ресурсів та зниження потреб у залучених ресурсах. 

Удосконалення процесу управління основним капіталом можливе з урахуванням 

сучасних тенденцій його формування , виявлення позитивних і негативних факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовищ що впливають. 

В роботі Струпницької Т.М. [1] запропоновано використовувати метод  

корпорації «Дюпон» для встановлення факторів впливу на основний капітал. Автор 

наголошує на тому,  що потрібно особливу увагу приділяти тому, наскільки 

ефективно і рентабельно підприємство використовує основний капітал. Отже, 

встановлено що на зміну рентабельності основного капіталу, вкладеного в операційну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Taiichi_Ohno
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діяльність, впливають наступні фактори: рентабельність реалізованої продукції, 

величина витрат на одну гривню чистого доходу, фондовіддача; коефіцієнт структури 

основного капіталу (доля операційних основного капіталу), коефіцієнт структури 

основного капіталу. На зміну рентабельності основного капіталу, вкладеного в 

фінансову діяльність, впливають наступні фактори: рентабельність інвестиційних 

витрат на реалізацію довгострокових фінансових інвестицій, величина витрат на 1 

гривню капіталу, вкладеного в фінансові необоротні активи; доля фінансових 

основного капіталу. [1] 

Основна складність процесу управління  основного капіталу  полягає в 

застосуванні методів його оцінки. Оскільки допущення помилок в процесі 

проведених розрахунків призводить до отримання недостовірних результатів щодо 

реального стану майна підприємства. 

В роботі [2] Башняніна Г.І. та Завійської О.І. наводиться опис  методу оцінки 

необоротних активів за ціною їх придбання. Автори наголошують на тому, що при 

такій оцінці не враховується той факт, що майно внаслідок його використання втрачає 

свої якісні характеристики і що ціна на таке майно сьогодні може не відповідати ціні 

придбання.  

Використання методу оцінки необоротних активів на підставі даних 

бухгалтерського обліку  не може бути визнаним коректним та надавати достовірні 

результати. Оскільки в бухгалтерському обліку вартість майна зазначена з 

урахуванням амортизаційних відрахувань, які не відповідають реальним термінам 

зносу майна. 

В науковій літературі серед вітчизняних науковців вважається найбільш 

коректним методом - метод оцінки необоротних активів на підставі ринкових цін. 

Зміст даного методу полягає в тому що орієнтуючись  на дату проведення оцінки 

майна необхідно враховувати наявність попиту і пропозицію на ринку та ринкову 

вартість майна за яким воно буде реалізоване.   

Автор Олійник Т.І. в роботі [3] пропонує  управління основного капіталу 

проводити за рахунок оптимізації структури необоротних активів через 

удосконалення загального їхнього обсягу з урахуванням можливих резервів 

підвищення їх продуктивності у майбутньому періоді та забезпечення своєчасного 

оновлення матеріально-технічної бази підприємства, а саме: проведення скорочення 

частки недіючого устаткування; прогресивних форм організації інтенсифікації 

виробничих процесів, впровадженні інноваційних технологій при створенні 

продукції. 

Отже, в процесі проведеного дослідження встановлено, що проблемним 

питанням сьогодення  залишається недосконала та не адаптована організація 

керівництвом підприємства системи управління основним капіталом. В умовах 

мінливого середовища вітчизняні підприємства припускаються помилок щодо 

розрахунків та обсягів інвестованих грошових коштів у необоротні активи та їх 

майбутньої прибутковості. Підприємства звертаються до залучення фінансових 

ресурсів із зовнішніх джерел, не акумулюючи грошові кошти в процесі використання 

основних фондів і в разі виникнення необхідності їх заміни що впливає на фінансовий 

результат підприємства та стабільність його вцілому. 
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Від стану та стабільності  банківської системи залежить розвиток економіки 

держави. В умовах наявності економічних дисбалансів індикатором стабільного 

функціонування всієї вітчизняної банківської системи є стійкість кожної банківської 

установи. Тому в більшості країн світу значну увагу держава приділяє попередженню 

та профілактиці банківської кризи, надаючи підтримку банківським установам в 

умовах кризи щодо відновлення діяльності та підвищенню рівня довіри. 

Проведений аналіз сучасних наукових праць вітчизняних вчених щодо розкриття 

сутності антикризового управління банком та методології його управління  надав 

можливість встановити те, що відсутній  єдиний  дефініцій поняття  та дискусійним 

залишається набір його методологічного інструментарію.  

Виділені такі основні  підходи щодо розкриття сутності поняття  антикризового 

управління банком та методологічного інструментарію: системний, управлінській, 

стратегічний.  

Представники системного підходу, а саме Л. Лігоненко, Е. Мінаєв,  А. Грязнова, 

М. Бас  та інші науковці визначають антикризове управління банку як систему що 

об‘єднує  підсистеми з відповідним комплексом методів та прийомів необхідних для 

своєчасного проведення діагностики настання кризових явищ та можливості їх 

подолання.[1] [2] Особливістю зазначеного підходу є застосування значного набору  

інструментів  спрямованих на мінімізацію негативного впливу кризових явищ за 

рахунок методів та прийомів з урахуванням особливостей кожної з підсистем. 

В. Василенко, Г. Іванова, Е. Уткін та інші науковці є представниками 

управлінського підходу що ґрунтується на формі управління спрямованого на 

передбачення виникнення загроз кризи та проведенні аналізу її ознак для мінімізації 

негативних наслідків. [3] Особливістю даного підходу є  застосування методології 

управління при створенні науково-методичних засад при розробці та прийнятті 

управлінських рішень. 

Представники стратегічного підходу є такі вчені: Н. Данілочкін, А. Пушкарь, 

А.Колос та інші. В свої дослідженнях науковці визначають антикризову систему 

управління банком як комплекс стратегічних рішень для оперативного реагування на 

загрози  шляхом розробки та реалізації дієвих антикризових програм [4]. Науковці 

вважають що стабілізацію економічних процесів  можливо проводити  при 

застосуванні  таких  дієвих інструментів стратегічного управління, як: планування, 

моделювання, прогнозування. 

Б. І. Пшик систематизував методи антикризового управління фінансовою 
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діяльністю банку наступним чином: 

1. Нормативно – правові: розроблення внутрішніх нормативно-правових 

документів з антикризового управління фінансовою діяльністю банку. 

2. Інформаційно-аналітичні: попередня діагностика та прогнозування кризових 

процесів; проведення стрес-тестування; розробка програм фінансового оздоровлення, 

планів антикризового управління ліквідністю; оцінка якості активів і пасивів. 

3. Організаційно-управлінські: розробка і впровадження систем ризик-

менеджменту; процедури реструктуризації; аутсорсинг; бенчмаркінг; скорочення 

персоналу; формування позитивного іміджу банку; закриття неприбуткових філій; 

відмова від неперспективних напрямків бізнесу. 

4. Фінансові: диверсифікація ресурсної бази та активів; встановлення внутрішніх 

фінансових нормативів і лімітів; залучення довгострокових ресурсів у вигляді 

інструментів капіталу та на умовах субординованого боргу; реструктуризація 

фінансової заборгованості; продаж активів; впровадження нових методів управління 

прибутком. [5] 

Отже, в процесі проведеного дослідження встановлено, що в умовах 

нестабільності залишається відкрите питання щодо наявності якісних фінансової 

систем антикризового управління банку, адаптивних методів і заходів в умовах 

активізації впливу глобалізаційних процесів. Перш за все необхідно створить якісний 

нормативний фундамент що зможе враховувати вимоги міжнародних регуляторів та 

особливості функціонування національних банківських систем.  Розробка гнучких 

фінансової систем антикризового управління банку  з відповідним інструментарієм 

дозволить прогнозувати майбутні кризові явища та їх своєчасно попереджати. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Машинобудування займає провідне місце в національній економіці і впливає на 

розвиток інших галузей. За допомогою правильно сформованої маркетингової 

комунікаційної політики можна досягти піднесення основних економічних 

показників. Це зумовлює необхідність вирішення наукових проблем та доводить 

актуальність і вагомість завдань, поставлених у дослідженні для забезпечення 

ефективної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств.  

Глибокому вивченню проблеми формування маркетингової комунікаційної 

політики присвятили свої праці такі всесвітньо відомі вчені, як Д. Блайд, Т. Вілсон, Я. 

Гордон, М. Дженсен, Б. Джим, Р. Колі та ін. Серед вітчизняних представників 

економічної науки, у даному напрямку, слід відзначити дослідження Н. Кирич, В. 

Козюка, О. Кузьміна, Р. Ноздрєва, А. Павленка, Т. Примак, Р. Федоровича, В. 

Хруйцького та ін. Разом з тим, існуючі підходи до формування маркетингової 

комунікаційної політики саме підприємств машинобудування не систематизовані, 

бракує новітніх методів її комплексної розробки, оцінювання та впровадження 

ефективних засобів комунікації в машинобудування.  

З огляду на це, як показує досвід машинобудівних підприємств перед розробкою 

комунікаційної політики необхідно провести ситуаційний аналіз, який в комплексі 

охоплює всю діяльність підприємства і в результаті приводить до висунення нових 

цілей, оцінки способів їх досягнення, прийняття рішень, вироблення відповідних 

стратегій. Ситуаційний аналіз включає в себе дослідження умов зовнішнього 

середовища, яким повинні будуть відповідати маркетингові комунікації. Тобто, такий 

аналіз дає змогу оцінити діяльність підприємства за минулий період, виявити його 

досягнення і невдачі, визначити причини тих і інших, встановити компетентність 

співробітників, розрахувати ефективність їх діяльності тощо. Після проведення 

такого аналізу, визначаються цілі комунікаційної політики та формується стратегія 

просування. Коли вже обрана стратегія просування переходять безпосередньо до 

процесу розробки комунікаційного звернення.  

Найбільш популярним і, водночас, найдорожчим засобом комунікації є реклама. 

Варто відмітити, що використання реклами на машинобудівному ринку має свої 

особливості. Хоча сучасний медіа простір заповнений різноманітною рекламою, але 

далеко не вся вона приносить очікуваний ефект. Половина з цих рекламних звернень 

просто залишаються непоміченими цільовою аудиторією. Але чому одне рекламне 

звернення видається споживачам позитивним і дотепним, а інше - безглуздим і 

викликає негативні емоції? Чому одні рекламні звернення виділяють серед мільйона 

подібних, а інші просто розчиняють у цій масі, так і залишаючись непоміченими? На 

ці питання є одна відповідь – все залежить від правильного методу подачі інформації. 

Для того, щоб його обрати необхідно проаналізувати помилки, які можна допусти при 

створенні рекламного звернення та скористатися правилами та порадами, які 

випливають з рекламної практики.  
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Всі помилки та певні поради по створенню реклами випливають із досвіду 

компаній, які, на практиці, пересвідчувалися, що негативно впливає на її створення, а 

що навпаки, може бути дієвим.  

Досить важливим та ефективним інструментом комунікаційної політики є 

стимулювання збуту. Цей засіб широко використовується західними та вітчизняними 

компаніями. Особистий продаж теж використовується, деякі споживачі надають 

перевагу спілкуванню безпосередньо з представником компанії, ніж рекламі, чи 

іншим комунікаційним заходам. Також, на сьогоднішній день, широко 

використовується інтернет-маркетинг, як засіб комунікації із споживачами. Інтернет-

маркетинг стає могутнім інструментом для налагодження довгострокових відносин із 

покупцями, передачі покупцям інформації про фірму та товар. 

Узагальнення досвіду формування комунікаційної політики дало можливість 

визначити специфіку її використання. Сфера маркетингових комунікацій – мінлива 

сфера діяльності. Поява нових товарів, нових методик і технологій, а також 

суспільно-політичні зміни створюють динамічну сферу в умовах, в яких спеціалісти з 

маркетингу намагаються донести інформацію визначеним цільовим аудиторіям. Хоча, 

як показує практика, не завжди досягається поставлена мета. Основною причиною 

порушень при проведенні комунікаційних заходів, особливо на вітчизняних 

промислових підприємствах є безсистемне використання комунікаційних засобів. 

Хаотичність у використанні маркетингових комунікацій призводять до зниження 

сприйняття їх адресатом. З огляду на це, виникає необхідність подальшого 

аналізування даного питання та розробки шляхів вдосконалення маркетингової 

комунікаційної політики на вітчизняних промислових підприємствах. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО 

ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ 

Різник Ю.М.  

Науковий керівник: Мороз О.В 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Кожне м‘ясопереробне підприємство намагається досягти успіху в своїй справі. 

Тому використовують державні стандарти України, як маркетинговий хід, щоб 

привернути на себе увагу. Для дослідження ринку м‘ясопереробної галузі були обрані 

4 м‘ясокомбінати: м‘ясокомбінат «Глобино», «Кременчукм'ясо», м‘ясокомбінат 

«Ятрань» та м‘ясокомбінат «Салтівський». Актуальність теми полягає у дослідженні 

м‘ясної продукції згідно державних стандартів України на м‘ясопереробних 

підприємствах. 

У дослідженні було виявлено, що за державними стандартами України «Варені 

ковбаси, сосиски та сардельки» із 11 найвідоміших назв ковбас, сосисок та сардельок: 

ковбаса «Лікарська», «Молочна», «Любительська», «Останкінська», «Теляча з 

вершками», «Шкільна», сосиски «Молочні», «Дитячі», «Вершкові», «Шкільні» та 

Сардельки -більше виготовляють продукції на м‘ясокомбінаті «Глобино» - 9 видів, а 

найменше на «Кременчукм‘ясо» та на м‘ясокомбінаті «Салтівський», тільки по 2 види 

продукції, а на м‘ясокомбінаті Ятрань 4 види продукції. 

За державним стандартом України «Варено-копчені ковбаси» з 4 найвідоміших 

назв виробів: ковбаса «Московська», «Сервелат», «Делікатесна» та «Любительська», 

на одному рівні по 2 продукції виготовляють: м‘ясокомбінат «Глобино», 
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м‘ясокомбінат «Ятрань» та м‘ясокомбінат «Салтівський». А найменше, тобто 1 

продукцію виготовляє «Кременчукм‘ясо». 

Наступна група «Напівкопчені ковбаси» за державним стандартом України з 5 

найвідоміших назв виробів: ковбаса «Дрогобицька», «Краківська», «Одеська», 

«Кіровоградська» та Мисливські ковбаски, найбільше виготовляє м‘ясокомбінат 

«Ятрань», тобто 4 продукції. Наступним йде м‘ясокомбінат «Глобино», 3 продукції. 

На м‘ясокомбінаті «Салтівський» тільки 1 продукція. А на «Кременчукм‘ясо» не 

виготовляють ніякої продукції. У таблиці 1 більш детально показано, яку продукцію 

виготовляють м‘ясокомбінати, за державним стандартом України. 

 

Таблиця 1 - «Наявність продукції у групі Напівкопчені ковбаси, що 

виготовляються за державним стандартом України» 

ДСТУ 4435:2005 
М‘ясокомбінат 

«Глобино» 

«Кременчу 

м‘ясо» 

М‘ясокомбінат 

«Ятрань» 

М‘ясокомбінат 

«Салтівський» 

Ковбаса 

«Дрогобицька» 
+ - + - 

Ковбаса 

«Краківська» 
+ - + + 

Ковбаса 

«Одеська» 
+ - - - 

Ковбаса 

«Кіровоградська

» 

- - + - 

Мисливські 

ковбаски 
- - + - 

 

З таблиці 1 «Наявність продукції у групі Напівкопчені ковбаси, що 

виготовляються за державним стандартом України» видно, що найвідомішими 

назвами у групі напівкопчені ковбаси за державними стандартами України, є такі: 

ковбаса «Дрогобицька», «Краківська», «Одеська», «Кіровоградська» та Мисливські 

ковбаски. 

За державним стандартом України «Сирокопчені та сиров‘ялені ковбаси» з 4 

найвідоміших назв виробів: сирокопчена ковбаса «Брауншвейгська», «Московська», 

«Невська» та сиров‘ялена ковбаса «Суджук» найбільше виготовляють продукції, 

тобто 3 на м‘ясокомбінаті «Ятрань» та м‘ясокомбінаті «Глобино». На 

«Кременчукм‘ясо» виготовляють лише одну продукцію. А на м‘ясокомбінаті 

«Салтівський» зовсім не виготовляють продукцію з групи «Сирокопчені та 

сиров‘ялені ковбаси». 

Із чотирьох груп м‘ясної продукції «Варені ковбаси, сосиски та сардельки», 

«Варено-копчені ковбаси», «Напівкопчені ковбаси» та «Сирокопчені та сиров‘ялені 

ковбаси» на м‘ясокомбінаті «Глобино» загалом виготовляють 17 видів м‘ясної 

продукції за державними стандартами України. На «Кременчукм‘ясо»за державними 

стандартами України виготовляють лише 4 м‘ясні вироби. На м‘ясокомбінаті 

«Ятрань» за державними стандартами України виготовляють 13 видів продукції. А на 

м‘ясокомбінаті «Салтівський» виготовляють 5 видів продукції за державними 

стандартами України. Таким чином на першому місті м‘ясокомбінат «Глобино», на 
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другому місті м‘ясокомбінат «Ятрань», на третьому місті м‘ясокомбінат 

«Салтівський», а на четвертому місті «Кременчукм‘ясо». 

Досліджено, що найбільше успіху та привернення на себе уваги намагається 

досягти м‘ясокомбінат «Глобино», так як вони виготовляють найбільше м‘ясної 

продукції за державними стандартами України. Виробництво м‘ясних продуктів дуже 

важливе у м‘ясній промисловості, так як вони займають велику питому вагу в 

харчуванні населення, тому кожен м‘ясокомбінат хоче бути кращим у своїй справі і 

намагаються притримуватись державних стандартів України. 
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Латишев К. О., Мельніков М. С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток підприємств супроводжується трансформацією маркетингу з 

рівноправних функцій управління взаємодією підприємства та ринку до 

маркетингового управління підприємством у цілому. Це сприяло функціональній 

інтеграції маркетингу та менеджменту та перетворенню маркетинг-менеджменту на 

самостійну управлінську концепцію. Базовими пастулатами сучасної концепції 

маркетинг-менеджменту є: орієнтація на споживчі потреби; розповсюдження 

філософії маркетингу, маркетингових принципів і переконань на всі рівні ієрархії 

управління підприємством; розуміння і прийняття маркетингу як основи діяльності 

підприємства всіма його співробітниками; інтеграція всіх функцій бізнесу в єдиний, 

сфокусований на споживачеві процес; широке розповсюдження маркетингової 

інформації серед усіх підрозділів і працівників підприємства. 

Теоретичною платформою досліджуваної проблематики є фундаментальні праці 

зарубіжних науковців, зокрема Г. Азоєва, П. Дойля, Ф. Котлера, Г. Мінцберга, М. 

Портера, А. Томпсона, Р. Фатхутдінова. Вагомий внесок у дослідження 

маркетингових стратегій розвитку внесли вітчизняні науковці, серед яких варто 

виділити А. Войчака, В. Пилипчука, В. Герасимчука, Н. Куденко, А. Павленка, 

І. Решетнікову. 

Не зважаючи на велику кількість наукових праць, проблематика розвитку 

підприємства на засадах маркетингової орієнтації на сьогодні має дискусійний 

характер. Фрагментарним є дослідження поліфункціонального характеру 

маркетингової стратегії, яка в контексті розвитку підприємства повинна розглядатися 

не лише як результуючий, а як наскрізний вектор реалізації стратегічного управління. 

http://kenovo.dalsund.com/uk/
http://yatran.com/
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Для ідентифікації місця маркетингової стратегії розвитку в піраміді стратегій 

необхідно конкретизувати роль маркетингу в управлінні підприємством. 

Узагальнення наукових праць дозволяє відзначити, що на сьогодні поширеним є 

дуалістичний підхід до вирішення цієї проблеми: маркетинг розглядається як система 

та як підсистема управління організацією. 

Так, І. Решетнікова, характеризуючи маркетинг як систему, відносить її до 

розряду кібернетичної, що характеризуються великими розмірами, складністю, 

динамічністю, імовірнисним характером та гомеостатичною природою [1, с. 9]. За 

результатами досліджень вітчизняної вченої Н. Куденко встановлено, що стратегія 

виступає координуючим та об‘єднуючим фактором між цілями та ресурсами 

підприємства [2, с. 10]. У цьому контексті основне призначення маркетингової 

стратегії розвитку полягає у взаємоузгодженні маркетингових цілей з виробничими 

можливостями та ресурсним базисом організації. 

Саме маркетингова інтеграція функціональних сфер та бізнес-процесів 

діяльності підприємства дозволяє оптимізувати витрати та підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства. Відповідно до визначеного місця 

маркетингової стратегії розвитку підприємства в реалізації загально-корпоративної 

стратегії, встановлено, що відділ маркетингу є лише окремим елементом керуючої 

системи управління, а в цілому керуюча система включає корпоративних керівників, 

керівників підприємства, керівників стратегічних бізнес-одиниць та інших 

функціональних керівників. Основною функцією керуючої системи є розроблення та 

найбільш ефективна реалізація маркетингової стратегії, що забезпечує перманентний 

розвиток організації в довгостроковому періоді шляхом задоволення потреб 

споживачів. 

Традиційно входи в запропонованій системі представлено інформацією та 

матеріальними і нематеріальними ресурсами, які створюють базис трансформації 

отриманої інформації в дії маркетингу. Сформована система управління розвитком 

підприємств на засадах маркетингу грунтується на загально визначених позиціях: 

інформація, що надходить з зовнішнього середовища, сприймається керуючою 

підсистемою (суб‘єктами управління), переробляється відповідно до конкретної мети 

управління і у вигляді керуючих дій передається на об‘єкт управління маркетингом. 

Ядром системи управління розвитком підприємства на засадах маркетингової 

орієнтації є інформаційно-аналітичний базис та стратегічний актив підприємства. 

Отже, узагальнюючи вищезазначене, акцентуємо увагу на особливостях 

розроблення маркетингової стратегії розвитку підприємства, серед яких основними є: 

по-перше, орієнтація на соціальні цілі та їх формування у відповідності з інтересами 

всіх зацікавлених осіб носить у науковій літературі здебільшого індикативний 

характер, тоді як у запропонованому підході це виступає обов‘язковою умовою; по-

друге, підвищення вимог до формування до формування інформаційно-аналітичного 

базису розвитку підприємства; по-третє, реалізація програми маркетингових заходів 

через трансформацію управлінських відносин від виключно інституційних до 

проектно-мережевих. 
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Індустріальні парки не лише в розвинутих, але й країнах, що розвиваються, 

стають невід‘ємною частиною економічної системи. Вони є інструментом 

стимулювання промислового виробництва, залучення інвестицій, збільшення 

зайнятості населення, вирівнювання економічного розвитку регіонів [2]. 

Індустріальний парк (ІП) – це визначена нормативними документами певна 

територія, облаштована технологічною інфраструктурою, у межах якої учасники 

індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері 

промислового виробництва, науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері 

інформації і телекомунікацій. У якості додаткового і вагомого бонусу підприємства, 

що працюють в індустріальному парку, мають низку податкових і законодавчих 

пільг [1]. 

За світовим досвідом індустріальні парки є одним з дієвих організаційно-

економічних інструментів прискорення соціально-економічного розвитку територій їх 

розташування та формування «точок регіонального зростання» за рахунок 

застосування системи стимулюючих організаційно-економічних умов для їх 

учасників. 

Згідно з положеннями чинних нормативно-правових актів індустріальні парки 

слід розглядати як багатовекторний адміністративно-ринковий механізм, який 

завдяки спеціальним організаційно-економічним умовам має забезпечити здійснення 

структурних перетворень і технологічної модернізації економіки України, 

стимулювання інвестиційної активності в регіонах їх розташування, вирішення 

соціально-економічних проблем розвитку регіонів і формування «точок регіонального 

зростання» [2]. 

Головною перевагою індустріальних парків в порівнянні з іншими подібними 

чинними в Україні економічними механізмами (спеціальними економічними зонами, 

територіями пріоритетного розвитку, технологічними та науковими парками) є більш 

досконала система організаційно-інформаційних та фінансових механізмів 

стимулювання процесу їх створення та функціонування[2]. 

Прийняття законопроектів сприятиме активізації інвестиційної діяльності, 

зростанню обсягів прямих інвестицій в країну, стимулюванню промислового 

виробництва, створенню нових високотехнологічних виробництв та сотень тисяч 

високопродуктивних робочих місць. А також – збільшенню обсягів та асортименту 

випуску експортоорієнтованої продукції та, як наслідок, підвищенню 

конкурентоспроможності економіки. 

На даному етапі ведеться робота над формуванням Реєстру індустріальних 

парків та переліку індустріальних парків із статусом національного проекту. 

Державне Агентство з інвестицій та управління національними проектами України 

вже підписало угоди про співробітництво з низкою регіонів (зокрема з Львівською 
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областю) якими передбачено створення в цих регіонах індустріальних парків із 

статусом національних проектів.Проте рамковий закон щодо індустріальних парків 

залишає поза правовим полем створення індустріальних парків зі статусом 

транскордонних [1]. 

За інформацією Державного агентства з інвестицій та управління національними 

проектами, один індустріальний парк (середньої площі 200 га) має залучити від 10 до 

кількох десятків компаній, інвестиції на суму не менше 200 млн дол. США та 

створити від 2,5 до 10 тис. нових робочих місць. Створення індустріальних парків 

також матиме позитивний вплив на розвиток суміжних виробництв, малого та 

середнього бізнесу в регіонах їх розташування. В найближчі роки прогнозується 

створення близько 200 індустріальних парків в усіх регіонах України. 

Створення індустріальних парків повинно стати пріоритетним і масштабним 

проектом, що дасть змогу: створити сприятливі умови для розміщення нових 

підприємств, у тому числі з іноземним капіталом;активізувати процеси залучення в 

економіку зовнішніх та внутрішніх інвестицій; збільшити надходження до бюджетів 

усіх рівнів податків, зборів та обов‘язкових платежів; здійснити технічне 

переоснащення підприємств; –забезпечити випуск конкурентоспроможних товарів; 

забезпечити ефективне використання потенціалу наявних підприємств; збільшити 

регіональні темпи зростання промислового виробництва; забезпечити зростання рівня 

заробітної плати, підвищення рівня якості життя [2]. 

Загалом, ідея індустріальних парків є досить перспективною та економічно 

вигідною як для підприємств, так і для держави. 
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Маркетингові дослідження є важливою складовою маркетингової діяльності. На 

сьогодні їх роль при прийнятті управлінських рішень істотно зростає в умовах 

посилення нестабільності факторів зовнішнього маркетингового середовища. 

Економічна криза проявила та значно загострила проблеми проведення 

маркетингових досліджень в Україні. Питанням застосування маркетингових 

досліджень в практиці українських підприємств присвячені праці Дахно І.І., Лилик 

І.В., Хрульова С.О, Бутенко Н.В та ін.  

Метою дослідження є вдосконалення процесу організації проведення 

маркетингових досліджень на підприємстві.  

На початку запровадження в Україні ринку маркетингових досліджень, 

замовниками виступали переважно компанії, які працюють на споживчих ринках, 

https://mind.ua/publications/20186816-industrialni-parki-v-ukrayini-shcho-ce-take-i-chi-vdastsya-yih-reanimuvati
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https://pidruchniki.com/87759/menedzhment/industrialni_parki_
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тобто в сегменті B2C («Business-to-Consumer»). Адже у цьому сегменті спостерігався 

стрімкий розвиток ринкових відносин та процеси демонополізації виробництва і 

збуту [1]. Але з часом почала зростати питома вага замовників, які представляють 

різні сектори економіки, зокрема сектор В2В («Business-to-Business»). Важливим є 

підвищення кваліфікації працівників відділу маркетингу саме в сфері застосування 

маркетингових досліджень та інструментів маркетингу. Для цього необхідно 

опанувати якомога більшу кількість методик у сфері застосування маркетингових 

досліджень запроваджувати власні методології, що дозволять спрощувати роботу 

відділу маркетингу щодо зібрання необхідних даних та залишити більше часу на 

виконання інжинірингових робіт. Всі наявні на підприємстві, а також запозичені з 

досвіду інших компаній методики проведення досліджень, опис процедури 

статистичних методів обробки даних та інші інструменти складатимуть інформаційну 

систему маркетингу на підприємстві. З врахуванням особливостей діяльності 

підприємств пропонується виділити окремі групи маркетингових і комерційних 

завдань, які більш ефективно можна реалізовувати за допомогою використання 

можливостей Інтернету та основних його сервісів (рис. 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Маркетингова інформаційна система з інтерактивною  

взаємодією із споживачем  

 

Інноваційність необхідно визначити як основний фактор розвитку 

маркетингових досліджень. Дослідження ринку доцільно використовувати для 

пошуку нового засобу залучення клієнтів.  
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Крім визначеного критерію інноваційності, пропонується об‘єднання 

дослідницької та інформаційної сфер; вивчення проблем замовників «зсередини»; 

формування діалогу з клієнтами; використання новітнього інструментарію; розробка 

нових методів презентації результатів досліджень; мінімізація часу, необхідного для 

проведення дослідження; огляд фінансових показників під час визначення 

ефективності дослідницької галузі.  

Доцільно також здійснити виділення окремо посади керівника напряму 

маркетингових досліджень та керівника з інжинірингу у структурі відділу маркетингу 

підприємства, що дозволить ефективно розподіляти обов‘язки всередині відділу та 

скоротити час на підготовку технічної документації. Що стосується покращення 

практики застосування інструментарію маркетингових досліджень, то необхідна 

співпраця та членство в Українській асоціації маркетингу, оскільки це надасть 

можливість фахівцям відділу маркетингу ознайомитись з сучасними методами та 

технологіями проведення маркетингових досліджень та забезпечить обмін досвідом з 

ведучими маркетинговими агентствами не тільки України, але й світу, оскільки 

партнерами УАМ є не тільки українські підприємства, але й міжнародні об‘єднання з 

маркетингу, в тому числі і ESOMAR. Рекомендується також покращити маркетингову 

інформаційну систему підприємства за допомогою використання сучасних розробок 

комп‗ютерних баз даних, програмного забезпечення та запровадження онлайн-

анкетування. 
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На сьогодні штрих-кодування є глобальною планетарною системою кодування 

товарів. У штрих-кодах зашифрована національний код організації, код 

виготовлювача, код товару і контрольна цифра. Однак поступово розвитку набирає 

використання QR-кодів, що дозволяють кодувати значно більшу кількість інформації.  

Питання  використання QR-кодів у маркетингу було розглянуто у роботі  [1]. 

Можливість використання QR-кодування у системі збуту товарів розглянуто у роботі 

[2]. У роботі [3] було розглянуто статистику використання QR-кодів в Україні. Метою 

даного дослідження є порівняння QR-кодування та штрих-кодування при маркуванні 

упаковки для підвищення ефективності збуту товарів. 

Штрих-код було винайдено для автоматизації маркування товару і наступного 

зчитування інформації технічними засобами. Саме ці функції довгі роки відважно 

виконує штрих-код формату EAN-13, відомий нам як «звичайний» штрих-код. 

Інформація для автоматики (смуга) дублюється в зрозумілому людині вигляді 

(цифри). Штрих-коди застосовуються виключно для нумерації продуктів і товарів, а 

QR-коди – більш універсальний інструмент. Двомірний штрих-код (QR-код) дозволяє 

закодувати не тільки номери, але і іншу потрібну інформацію. Наприклад, склад 
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продукту, умови та термін зберігання, контакти виробника, відповідність продукції 

стандартам тощо. 

Такі одномірні (лінійні) коди вміщають небагато інформації (до 20-30 символів), 

з часом з‘явилася необхідність кодувати більшу кількість інформації. Так були 

створені двомірні (матричні) коди, найпопулярнішим з яких і став QR-код.  Головна 

відмінність матричного коду від штрих-коду полягає в обсязі закодованої інформації. 

Напевно, ви бачили «шифровку» в QR простої текстової інформації, кодування 

візитки, посилання на інтернет-сторінку. Дана можливість шифрування великої 

кількості інформації зробило технологію матричних кодів більш придатною для 

торгівлі та проведення рекламних кампаній по залученню клієнтів. 

За допомогою QR-кoдів за невеликих витратах можна забезпечити актуальність 

інформації для споживачів. Використання QR-кодів є вагомою конкурентною 

перевагою, адже QR-коди можна легко створювати, і вони прості для сканування ‒ 

швидкий пошук в Інтернеті виявить для фірм кілька безкоштовних і надійних 

генераторів кодів і програм для сканування [2, c. 54].  

На 2017 рік 60% українських інтернет-користувачів у віці від 16 до 59 років 

мають додаток для сканування QR-кодів і 38% використовують його[4]. Насамперед 

споживачі сканують QR-коди, щоб отримати додаткову інформацію про товар. Також 

мотивуючим фактором є інтерес, оскільки користувачі хочуть дізнатися, куди веде 

QR-код. Також цілями можуть бути покупка товарів, отримання знижок або 

посилання на профілі у соціальних мережах. 

На відміну від штрих-кодів, що потребують спеціального обладнання, будь-який 

гаджет, що оснащений камерою і сканером QR-коду, може просканувати QR-код, 

прочитати та відкрити закодовану інформацію, що дозволяє рядовим кінцевим 

споживачам отримати інформацію про товар, не застосовуючи дороге спеціальне 

обладнання. Крім того, що використання QR-кодів є доступним, воно дозволяє 

споживачам отримати повну інформацію про товар, ціну, пропоновані знижки, склад, 

виробника, тощо у зрозумілому для людей вигляді. Тоді як штрих-код містить у собі 

лише національний код організації, код виготовлювача, код товару і контрольну 

цифру та потребує використання спеціального сканувального обладнання для 

зчитування та конвертації у зрозумілий для людини вид.   

Таким чином, штрих-коди не втрачають свого поширення, оскільки є штрих-

кодування на сьогодні є глобальною планетарною системою кодування товарів, якою 

користуються усі країни світу, однак також поширення набуває використання 

матричних кодів на упаковці товарів, що дозволяє кодувати значну кількість 

інформації про товар та виробника та робить її більш доступною споживачам. 
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Logistics of the supply of raw materials and resources is a structural element in the 

system of logistic management of the enterprise. This article deals with the supply logistics 

of PJSCKredmash. I have, first, defined the notions of logistics and supply chain, then, I 

have searched for the main suppliers of PJSC Kredmash and found alternative ones. To 

finish with, I have proposed a logistic strategy adapted to Kredmash to improve their results 

and client-satisfaction. 

People, when discussing about the best strategiesto adopt for a machine-building 

enterprise, often refer to Logistics and Supply Chain: but what do these terms mean? Supply 

Chain consists of the series of activities and organisations that materials move through on 

their journey from initial suppliers to final customers: it is a physical environment. 

Logistics embodies the entire function responsible for the flow of materials from 

supplier to an organisation, through operations within this organisation, and then out to the 

customer. The materials are all the things that this organisation moves to create its products: 

they can be tangible and intangible. 

Logistics is, in fact, one of the main cores of a company: its activities go from 

purchasing materials, to recycling them, but also include warehousing, stock control, order 

picking, outward transport and physical distribution management, for example. 

The final aim of logistic is to make the movement of materials as efficient as possible 

into, within and out of their own organisation, but also to contribute to an efficient flow 

through the whole supply chain: fast deliveries, low costs, little wastage, quick response, 

high productivity, low stocks, no damage, few mistakes, etc. 

In order to satisfy the customer, logistics follows one rule: ―the right product, at the 

right time, at the right place, at the right quantity, with the right quality, at the right cost‖. 

How does logistics manage to reach the highest customer satisfaction possible? By 

taking decisions. These decisions can impact either long, medium, or short term and are 

called respectively Strategic, Tactical and Operational decisions. 

Strategic decisions are the most important ones and set the overall direction of the 

organisation; they have effects over the long term, involve many resources and are the 

riskiest. Logistics is one of the most strategic part of the company: it can help it reduce the 

overall costs, the delivery time, improve customer-service quality, the product and volume 

flexibility. 

The two main approaches of strategy in logistics are the LEAN strategy and the AGILE 

strategy. They are very different but share some similarities: 

LEAN aims for low costs, where AGILE focuses on achieving high customer 

satisfaction. 

To develop, the goals of LEAN are to do every operation using less of each resource – 

people, space, stock, equipment, time and so on. It organises the efficient flow of materials 

to eliminate waste, give the shortest lead time, minimum stocks and minimum total cost. 
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On the opposite, AGILE aims to respond quickly to different or changing 

circumstances: it aims for complete customer satisfaction by finding out what they want, 

being flexible and always meeting customer demand, getting a reputation for outstanding 

quality and value and doing after-sales checks to make sure the customer remains satisfied. 

In parallel of these strategies and decisions that need to be taken, the machine-building 

company has to make sure it‘s getting the right supplies at the right price. 

Indeed, the upstream activities have a huge impact on the economic results of the enterprise. 

These activities are divided into tiers of suppliers, tier 1 being the direct supplier, and tier 2 

being the supplier of the supplier: a company must be certain that it‘s being correctly 

supplied by its tier one. 

For example, here, in Kremenchug, PJSC Kredmash is the main machine-building 

enterprise in the region. It creates concrete-asphalt mixers from various sizes and 

performances: it has many different products, all very complex, meaning it needs many 

different suppliers. 

How can Kredmash make sure it gets its supplies from the right supplier, and at the 

right price? By analysing the market and the different solutions.  

I made an analysis and here are some of the alternativesuppliers I found. 
 

Table 1 : Comparison of PJSC ―Kredmash‖ suppliers 

Steel plates suppliers: 

Steel plates: 

A588 Grade A 

Current Supplier Alternative Supplier Alternative Supplier 

MetInvest Alchevsk Iron and 

steel Work 

Radisson Impex 

Rolled plates suppliers: 

Rolled plates: 

EN 10025- 2:2004 

Current Supplier Alternative Supplier - 

Metinvest Alchevsk Iron and 

steel Work 

- 

Round bars suppliers: 

Round bars Current Supplier Alternative Supplier  - 

Metinvest ArcelorMital Ukraine - 

 
According tothe Table 1, there are alternative suppliers for each kind of components, 

but this enterprise doesn‘t conduct researches to determine the best alternative, because it 

doesn‘t have a general logistic strategy. With PJSC Kredmash being a machine-building 

company with a slow process of production, requiring a lot of different products, a long 

fabrication time but a high selling price, AGILE strategy is highly recommendedhere. The 

company should aim for a complete customer satisfaction instead of an optimization of 

costs and manufacturing time. 

The ways of implementing anAGILE strategy would be: 

- Have a regular customer feedback to ensure a complete satisfaction 

- Have a groupwork with the purpose of finding the customer‘s need 

- Redesign logistics to meet the customer‘s need 

- Be flexible and respond quickly to customer‘s demand 

- Do after-sales checks to make sure the customers remain satisfied. 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ У КРЕМЕНЧУЦІ 

Куліш М. С., Герасимчук В. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла  Остроградського 

 

За сьогоднішніх ринкових умов галузь торгівлі є однією з найрозвинутіших. За 

останні роки склалась тенденція до нерівномірного розміщення торговельних об‘єктів 

у місті. Закриття за рішенням суб‘єктів господарювання існуючих та відкриття нових 

торгівельних об‘єктів відбувається стихійно без урахування або відсутності 

детальних планів забудови окремих мікрорайонів Кременчука та норм забезпечення 

торгівельною площею.  

Здебільшого будівництво об‘єктів торгівлі та сфери послуг здійснюється у 

центральній частині на головних магістралях міста, у тому числі тут зосереджено ряд 

супермаркетів та торгівельних центрів.Торгівельна мережа міста складає 1012 

магазинів (із них 380  продовольчих) та 13 ринків. 

Забезпеченість населення торговельною площею у місті перевищує нормативні 

показники на 28,3 %. Так, загальна торговельна площа магазинів складає 94116,0 м
2
. 

Забезпеченість населення торговельною площею на 1000 чоловік наявного населення 

складає 424,7 м
2
. при нормі 331,0 м

2
.У місті налічується 1955 об‘єктів роздрібної 

торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг [1].  

Мережа об‘єктів фірмової торгівлі місцевих товаровиробників налічує: 

1) 10 магазинів та 6 тимчасових споруд ПАТ «Кременчукм‘ясо»;  

2) 3 магазини «Недогарський» Сільськогосподарського кооперативу «Іскра» 

Кременчуцького району.  

3) 53 стаціонарних тимчасових споруд з продажу хліба та хлібобулочних 

виробів, із них: 20 павільйонів торгової марки «Кулиничі»; 23 кіоски ТОВ 

«Кременчуцький хлібокомбінат»; 6 кіосків ФОП Крамаренко К. В. (міні-пекарня); 4 

міні-пекарні «Крихта» ФОП Бутенко С. В.  

Протягом 9 місяців поточного року мережа загальнодоступних закладів 

ресторанного господарства збільшилась на 9 одиниць і складає 220 об‘єктів. 

Забезпеченість місцями в загальнодоступній мережі ресторанного господарства в 

місті є достатньою і складає 9900 місць при нормі 7534 для міста Кременчука, що на 

2366 місць (31,4%) перевищує норматив. Протягом останніх двох років 

спостерігається тенденція до відкриття кав‘ярень та піццерій («Кофан», «Львівська 

майстерня шоколаду», «Рок-кава», «Бамбул-кофе», «Колорітекспрессо бар», «Велес 

Кава» та кафе-пекарні хлібобулочних виробів «Ілона», «Грузинська випічка», 

«Крихта», «Лукас» та інші) [1].  

У сфері побутових послуг міста в основному задіяні малі підприємства та 

фізичні особи-підприємці. Серед 241 об‘єктів сфери послуг значне місце (майже 

30 %) посідають заклади, які надають послуги догляду за тілом (перукарні, салони 

краси, оздоровчі центри). Крім того, розвивається мережа об‘єктів з надання 

побутових послуг (сервісні центри, майстерні з ремонту взуття, автомобілів, швейні 

ательє, автомийки, прання килимів, тощо). 

Торгівельну мережу міста значно поповнюють об‘єкти сезонної 

дрібнороздрібної торгівлі: сезонні майданчики біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства, лотки, палатки, торговельні автомати, автокав‘ярні. 

У місті працює 6 провідних підприємств переробної та харчової промисловості, 

8 міні-пекарень, 3 м‘ясопереробних підприємства, 1 цех з виробництва пельменів, 6 
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кондитерських цехів, 5 борошняно-кондитерських цехів, 2 підприємства 

борошномельної промисловості, 2 підприємства з виробництва та розливу води, 1 

підприємство з виробництва рослинної олії, 1 цех з виготовлення макаронних виробів 

[2]. 

У 2017 р.відбулося зменшення обсягів виробництва у порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 р. у ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» – на 23,76 %. Але інші 

підприємства збільшили обсяги виробництва в порівнянні з аналогічним періодом 

2016 р.: 

1) ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» на 17,4 %; 

2) ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» – на 11,3 %. 

У 2017 р. ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» освоєно 16 нових видів 

продукції, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» випускає 18 видів нових марок 

сигарет.На підприємствах харчової та переробної промисловості наразі немає 

заборгованості з виплати заробітної плати. 

Також у 2017 р. на трьох підприємствах зріс рівень середньої заробітної плати 

проти відповідного періоду 2016 р. на: 

1) ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» – 25,8%; 

2) ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» – 29,4 %; 

3) ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» – 84,3 % [2]. 

Спостерігається тенденція закриття невеличких магазинів з реалізації 

продовольчих та непродовольчих товарів, основною причиною чого є високий рівень 

конкуренції. При цьому, розвивається мережа великих магазинів-салонів та магазинів 

з універсальним асортиментом непродовольчих товарів. 
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Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та Всесвітньої мережі 

Інтернет відіграють важливу роль у різноманітних сферах життєдіяльності, суттєво 

сприяють активізації цивільного і господарського обороту та сприяють руху 

підприємництва в напрямку світової глобалізації. У зв'язку з невпинним розвитком 

інформаційних мереж з‘являються й нові суспільні інститути, такі як «електронна 

комерція» (e commerce). 

Поняття «електронна комерція» включає в себе всі фінансові і торговельні 

транзакції, здійснювані за допомогою комп'ютерних мереж, а також всі бізнес-

процеси, пов'язані з проведенням подібних транзакцій. 

Електронна комерція (ЕК) – це значна кількість різноманітних систем, 

починаючи від простої передачі замовлення і закінчуючи проведенням комплексу 

https://kremen.gov.ua/downloadtmp/cloud/20887618-01-11-15-37-50-947.pdf
https://kremen.gov.ua/downloadtmp/cloud/20887618-01-11-15-37-50-947.pdf
https://kremen.gov.ua/index.php/rozdil/gromadyanam/infrastructura/trading
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торговельних операцій (повного торговельного циклу) з використанням електронних 

засобів 

Електронна торгівля – це організація і технологія купівлі-продажу товарів, 

послуг електронним способом з використанням телекомунікаційних мереж та 

електронних фінансово-економічних інструментів [1, с.134].  

Електронна торгівля, на відміну від електронної комерції, охоплює не весь 

процес товарно-грошового обміну, а тільки ту його частину, яка безпосередньо 

пов'язана з купівлею-продажем. Таке твердження належить до електронної роздрібної 

торгівлі. Що стосується електронної оптової торгівлі, то діапазон функцій тут значно 

ширше. Але в цілому електронна комерція поняття складніше, ніж електронна 

торгівля. Остання є частиною електронної комерції [2].  

Ринок електронної торгівлі в Україні розвивається достатньо швидкими 

темпами. Україна в 2017 році продемонструвала найшвидше зростання ринку онлайн-

продажів – 38%, при середньому показнику зростання по Східній Європі в 9,1%. 

Згідно з даними зі звіту Європейської асоціації електронної комерції Ecommerce 

Europe, а також інформації на сайті Асоціації рітейлерів України, загальна сума 

онлайн-продажів перевищила 1 млрд євро, що вивело нашу країну на третє місце за 

обсягом ринку e-commerce в Східній Європі [3].  

В залежності від регіону динаміка і обсяги торгівлі можуть сильно відрізнятися. 

Основна причина – чисельність населення, промисловий потенціал, близькість до 

кордону та безліч інших факторів, які здійснюють істотний вплив на торгівлю. Майже 

всі інтернет-магазини сконцентровані в обласних центрах, що й не дивно, враховуючи 

орієнтацію підприємців на показник населення в невеликих містах. 

За даними інтернет-агенства Lemarbet на 2017 рік – 50.8% інтернет– магазинів 

знаходяться в Киеві, 11.7% – у Харкові, 8,4% – у Дніпропетровську, 7,4%  – у Одесі, 

2,6% у Львові та 14,8% знаходяться в інших обласних центрах України. Фактично, 

основна частка ринку розподіляється між містами-мільйонниками  [4]. 

За даними Factum Group, Rozetka продовжує залишатися незмінним лідером 

ринку. Сайт магазину в липні 2017 року відвідали 8,23 млн інтернет-користувачів. На 

другому місці – Аllo (3,05 млн), який за рік обігнав Сitrus (2,62 млн) [5].  

Топ-5 найбільш відвідуваних онлайн-магазинів виглядає наступним чином: 

1. Rozetka (.ua / .com.ua) 

2. Allo.ua 

3. Citrus.ua 

4. Foxtrot.com.ua 

5. Eldorado (.ua / .com.ua) 

Отже, ринок електронної торгівлі України перебуває на етапі становлення і має 

величезний потенціал для зростання. Темпи росту електронної торгівлі вище ніж 

темпи росту роздрібної торгівлі.  Все частіше для здійснення онлайн покупок 

українські користувачі використовують мобільні девайси. Саме тому більшість 

українських та зарубіжних інтернет-магазинів створюють мобільні додатки чи 

мобільні версії сайту для більш комфортного користування.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В ГРЕЦІЇ 

Плахотник Я. Д. 

Науковий керівник Герасимчук В.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Співробітництво України з Грецькою Республікою має довготривалий 

взаємовигідний характер. Наявна договірно‒правова база зовнішньоекономічних 

відносин сформована на рівні, що забезпечує стабільний розвиток двостороннього 

торговельно‒економічного співробітництва. Станом на кінець 2015 р. чинними є 32 

документи, які складають нормативну базу українсько‒грецьких відносин, з 

яких 21 документ є двостороннім.  

Протягом 2009‒2015 рр. у імпорті товарів спостерігалося виражене 

експоненційне зростання, що може свідчити про подальший успішний розвиток 

співробітництва у цій сфері. Темпи розвитку зовнішньої торгівлі послугами між 

Україною та Грецією є стабільнішими, проте зараз можна бачити скорочення обсягів 

послуг, наданих Україною, через ведення бойових дій на Сході України та анексію 

Криму з боку Росії, а також наслідки економічної кризи в Греції.  

У товарній структурі експорту нашої держави до Греції 2008 р. переважали 

зернові культури, а з 2012 р. ‒ чорні метали та насіння олійних культур. У товарній 

структурі експорту Греції до нашої держави 2008 р. переважали палива мінеральні, 

нафта і продукти її перегонки, а від 2012 р. ‒ їстівні плоди та горіхи, з 2014 р. — 

палива мінеральні, нафта. Основна частка в обсязі експорту України до Греції 

припадає на вітчизняні регіони, що мають підписані відповідні міжрегіональні 

договори з Грецією. Ці регіони ‒ Київ, а також Київська, Дніпропетровська та 

Донецька області. Запорізька область не має підписаного міжрегіонального договору, 

але також має важливу частку в обсязі поставок. 

За даними Index of Economic Freedom, складеним The Heritage Foundation [1], 

США, станом на 2018 р. Греція посідає 115‒тє місце у світі. ВВП ‒ $289,4 млрд. Темп 

зростання ВВП‒ 0,2 %. ВВП на душу населення ‒ $26 669. Прямі закордонні 

інвестиції ‒ $ 3,1 млрд.  Імпорт (машини і обладнання, нафта і нафтопродукти, 

мінеральнасировина, товари широкого споживання, продовольство) ‒ $ 22,2 млрд (т.ч. 

Італія ‒ 15,6 %; Німеччина ‒ 15,5 %; США ‒ 11,1 %; Франція ‒ 8,3 %). Експорт 

(сировина ‒ боксити, нікель, марганець, сільгосппродукти ‒тютюн, текстиль, 

оливкова олія, овочі, фрукти, консервовані продукти, зернові) ‒ $ 12,9 млрд (т.ч. 

Німеччина‒ 25,5 %; США ‒ 15,8 %; Італія ‒10,8 %; Велика Британія ‒ 7,7 %). Загалом 

близько 60 % товарообігу Греції припадає на країни ЄС; 20 % ‒ на арабські країни.  

Промисловий потенціал країни в основному сконцентровано в районі Афін і 

Салонік. Тут випускається у вартісному вираженні близько 50 % промислової 

продукції країни. Сільськогосподарське виробництво  найрозвиненіше у Македонії і 

http://factum-ua.com/
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окремих місцевостях Пелопоннесу. Менш процвітаючі області ‒ Фессалія, західний 

Пелопоннес і Крит (окрім Іракліону). Найбідніші райони Греції ‒ острови Егейського 

та Іонічногоморів, Епір, Фракія і східний Пелопоннес, де переважає 

натуральнегосподарство, скотарство і кустарні промисли.  

Тіньова економіка за оцінками становить близько 20 %. При цьому значною 

проблемою для Греції залишається корумпованість та тіньовий сектор економіки. За 

результатами опитування більше 6 тисяч осіб, проведоного грецьким відділенням 

Трансперенсі Інтернешнл, 2016 р. греки заплатили 462 млн євро на хабарі 

держслужбовцям і ще 325 млн євро як «винагороду» в приватному секторі. Хабарі 

пішли переважно на видачу прав і автомобільних номерів, отримання дозволів на 

будівництво,розміщення в державних медичних установах, а також до податкових 

органів. 

Таким чином,торговельні зв‘язки є одним із важливих компонентів міжнародних 

відносин. Вони є підґрунтям для розвитку політичних та культурних відносин між 

державами. Греція залишається одним з найважливіших зовнішньо‒економічних 

партнерів України у регіоні Балкан та Середземномор‘я. У зовнішній торгівлі між 

цими державами існує невикористаний потенціал, як в експорті, так і в імпорті. 

Спостерігається збільшення концентрації основних поставок на товарах міжнародної 

спеціалізації країн. 
Список використаних джерел 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕНННЯ МАТРИЧНОЇ  

МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ СТРУКТУР 

Дорожкіна Г.М., Єгорова С.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Необхідність підвищення ефективності діяльності підприємств промисловості 

України вимагає якнайшвидшої адаптації їх до роботи в умовах ринку. Ефективна 

маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації відповідних 

управлінських структур. Ринок потребує створення структурних підрозділів, які б 

дозволили підвищити ефективність управління і виробництва, стимулювати збут 

продукції підприємства і збільшити кількість фактичних і потенціальних покупців. 

Дослідженню проблем побудови маркетингових організаційних структури 

присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Біловодська О. А.[1], 

Крикавський Є. В. [2], Пелішенко В. П. 

У теорії і практиці маркетингового менеджменту виділяють різні способи 

організації маркетингових організаційно-управлінських структур. Формувати м'які 

організаційні структури доцільніше за ринкових умов, які швидко й радикально 

змінюються, коли зовнішнє середовище характеризується підвищеною 

невизначеністю. Така ситуація трапляється найчастіше, чому сприяють такі чинники, 

як конкуренція, нестабільність кон'юнктури, динамічність споживацьких очікувань, 

слабка уніфікація якісних параметрів продукції. У матричній структурі традиційна 

вертикально структурована організація доповнюється горизонтальними зв‘язками між 

окремими підрозділами. Така модель дає змогу зменшити вплив недоліків, 

характерних для вертикально структурованих систем  і характерна для великих 
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підприємств з диверсифікованим виробництвом і значною кількістю ринків. На рис. 1 

наведена матрична модель побудови маркетингової організаційної структури. 

 

Рис. 1. Матрична модель побудови маркетингової  

організаційної структури 

 

Матрична структура забезпечує можливість комплексного виконання робіт, 

економії витрат, уникнення паралелізму розробок та  носить дворівневий характер, 

причому горизонтальний рівень формується маркетинговими програмами. Ця 

структура має високий рівень адаптивності та дає можливість поєднати переваги 

функціональної структури із цілісністю проектного управління. Однак в ній виникає 

подвійне підпорядкування, яке, в свою чергу, викликає конфліктність цілей 

підрозділів та дублювання функцій серед працівників маркетингової служби. Така 

організаційна маркетингова структура може використовуватися на великих 

підприємствах, які здійснюють масштабну маркетингову діяльність. 

Матрична структура організації використовується, коли структурування 

відбувається за такими критеріями, як функціонально-продуктова, функціонально-

ринкова, продуктово-ринкова тощо. Кожен елемент матриці має подвійну 

підпорядкованість. Основна перевага матричної структури управління – можливість 

швидкої адаптації до змін зовнішнього середовища. До недоліків запровадження 

матричної моделі можна віднести: складний процес управління; встановлення 

балансу між двома лініями відповідальності; значні витрати часу та додаткові 

узгодження за кожним управлінським рішенням.  
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Матрична модель організації може успішно використовуватися на 

підприємствах, які здатні виділити ресурси (в тому числі й трудові) на маркетингову 

програму кожного продукту. Керівникам маркетингових програм підпорядковуються 

не тільки співробітники в рамках програми, а і працівники маркетингових 

ієрархічних, а також інших підрозділів підприємства за необхідності. 

Отже, за такої структури генеральний директор делегує повноваження щодо 

розподілу ресурсів, виконання маркетингових програм освоєння ринку певного 

продукту разом з тимчасовим підпорядкуванням співробітників усіх маркетингових 

інших підрозділів, зайнятих просуванням, рекламою та продажем конкретного 

інформаційного продукту. 
Список використаних джерел 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

Мороз О.В., Корнієвська Т.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і 

належить до стратегічно важливих галузей національної економіки, без ефективної 

роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту суспільства, адже ефективна 

та злагоджена робота цілої транспортної системи являється рухомою силою для 

загального розвитку країни. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та 

цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, 

підвищення економічної ефективності його роботи.  

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що розвиток транспорту забезпечує 

соціальні потреби громадян – задовольняє попит на внутрішні перевезення за 

доступними тарифами, створює нові робочі місця, дає поштовх для розвитку інших 

залучених галузей, наповнює бюджет. 

Як свідчить аналіз зарубіжної економічної літератури, міжнародний ринок 

транспортних послуг є сферою, яка відіграє значну роль в економічному розвитку 

багатьох країн світу, і проходить через процес фундаментальних змін, що здійснює 

вплив на його учасників та структуру їхніх правовідносин.  

Вивченню даної теми присвячені роботи таких відомих вітчизняних та 

зарубіжних вчених, як А. Абрамов, Д. Беспалов, Є. Білокобила,  В. Галабурда, Н. 

Іщенко, Н. Терешина, М. Трихунков,  В. Холявко, А. Шишков та інші. 

Метою роботи є формування попиту міських пасажирських автомобільних 

перевезень.  

Пасажирські перевезення – одна зі сфер послуг, що надаються населенню, де 

маркетингу часто відводиться другорядна роль. Власники та керівники транспортних 

компаній вважають, що ринок сформований, всі привабливі ніші освоєні. Проте 

маркетинг пасажирських перевезень допоможе виявити додаткові можливості 

розвитку підприємства та покращення рівня надання послуг пасажирам.  
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Відмінною особливістю ринку пасажирських перевезень від вантажних є те, що 

це споживчий ринок, і при його аналізі та виборі методів впливу (стимулювання) слід 

враховувати поведінку споживачів транспортних послуг та їх психологічні 

особливості та відмінні риси. 

Маркетинг на транспорті є недостатньо розвиненим порівняно з маркетингом 

споживчих та виробничих товарів та послуг. Щоб вірно організувати маркетинг на 

підприємстві пасажирського комплексу необхідно проводити маркетингові 

дослідження ринку послуг, що надає підприємство пасажирам і виявити 

конкурентоспроможність послуги; відповідність існуючим і перспективним вимогам 

потенційних покупців і ціну,яку вони готові заплатити за пасажирську послугу; 

коливання послуги залежно від часу і місця їх надання [1, с. 34]. 

Потім, на основі дослідження, обрати ті послуги, які на даному етапі 

користуються попитом пасажирів і  відповідають  їх вимогам. Послуга по 

перевезенню пасажира має якісні особливості, тому що пасажир купує послугу не 

заради її вартості, а заради її корисності. 

Маркетинг пасажирських перевезень повинен стати направляючим фактором 

всієї діяльності підприємства пасажирського господарства для того, щоб виробничі 

підрозділи надавали послуги пасажирам відповідно їх споживчим потребам і 

дотриманням наступних принципів:  

- пропонувати і впроваджувати такі послуги, які можуть бути доступні пасажиру 

і він їх охоче купує;  

- впроваджувати послуги, не забувати про конкуруючи види транспорту – це 

загрожує втратам своєї частки транспортного ринку;  

- не пропонувати пасажиру те, що він не сприймає, інакше це може привести до 

значних збитків;  

- пасажиру не повинні пропонуватися послуги низької або зайвої якості;  

- пасажирські прогнозування можливих змін зовнішнього середовища та облік її 

впливу на попит різних послуг, поведінка пасажирів різних категорій;  

- вивчати думку потенційних пасажирів, їх сьогоднішні проблеми, а не те, які 

послуги їм потрібні;  

- без широкого асортименту послуг і відмінного сервісу отримання 

максимального прибутку неможливе [2, с. 129]. 

Таким чином, маркетинг пасажирських перевезень –  це система управління, 

спрямована на повне і ефективне задоволення транспортних потреб населення. При 

формуванні попиту на пасажирські перевезення слід враховувати поведінку 

споживачів транспортних послуг та їх психологічні особливості та відмінні риси. 

Результатом маркетингу пасажирських перевезень є створення інформаційно-

аналітичної бази для прийняття ефективних управлінських рішень, що дозволяють 

забезпечити залучення на транспорт максимального пасажиропотоку за рахунок 

конкурентоспроможної тарифної політики та надання населенню транспортних 

послуг необхідного об'єму і рівня якості. 
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В промислових умовах гірничо-збагачуваного комбінату проведено 

маркетингові дослідження енергоспоживання й розподілу електроенергії синхронним 

електропроводом рудо помольного млина. Дослідженнями встановлено,що в умовах 

збагачувальної фабрики Найенергоємніша операція процесу збагачення – 

подрібнення руди – здійснюється кульовим млином із синхронним приводом. При 

цьому загальний вид моделі розподілу потоку енергії, яка споживається кульовим 

млином із синхронним приводом, відповідає загальній моделі потоку енергії, яка 

споживається механізмом з приводом при безперервній роботі, показаній на рис.1, 

математичний опис такої моделі з наступною реалізацією її на ЕОМ дозволить 

детально вивчити вплив різних факторів на енергоспоживання кульового млина і 

виявити можливості оптимізації роботи електроприводу з метою економії електро-

енергії, котра витрачається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Модель розподілу потоку енергії, яка споживається механізмом з 

електроприводом при безперервній роботі 

Рп.м – потужність постійних втрат у 

передаточному механізмі 

Рп.м– потужність змінних втрат у 

передаточному механізмі 

РД.пост- потужність постійних 

втрат в елктродвигуні 

Ртр – потужність постійних втрат у 

вузлах тертя механізму 

Ро  – постійна частина 

навантаження ( холостий хід ) 

Р – потік енергії,споживаної на 

зажимах електродвигуна 

РД.пер – потужність змінних витрат в 

електродвигуні 

РД.- потік енергії, споживаної на 

валі електродвигуна 

Ртр – потужність змінних втрат у 

вузлах механізму 

Рим. – потік енергії, споживаної 

виконуючим механізмом 

Ргм – потік енергії . споживаної в 

силовій головці механізму 

Рпер. – корисна частина 

навантаження вик.техн. операцій 
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При цьому слід враховувати, що вплив таких факторів, як величина кульового 

завантаження, продуктивність, частота обертання, крупність вихідного і кінцевого 

продуктів, тип і стан футерування на витрати електроенергії кульовими млинами 

досліджений раніше. Для кожної конкретної збагачувальної фабрики витрати 

електроенергії повинні враховуватися за наведеною раніше методикою, при цьому 

режим роботи системи: кульовий млин – синхронний двигун слід розглянути окремо, 

враховуючи такі характерні особливості: коливальні режими потужних синхронних 

машин, які працюють з незмінним навантаженням, мають, звичайно, короткочасний 

характер і супроводжують їхній перехід з одного встановленого режиму в інший.  

У цьому випадку коливання будуть вільними і здійснюватимуться з частотою, 

яка визначається параметрами електродвигуна і ступенем його збудження; 

автоколивання виникають, як правило, у нелінійних електромеханічних системах з 

протяжними механічними елементами. До такої системи належить привод 

тихохідного кульового барабанного млина; 

автоколивання у системі СД-ШМ нелінійно залежать від характеристики тертя 

кульового завантаження за броню млина у функції відносної швидкості обертання 

барабана [68]. При цьому втрати при навантаженні перекриваються за рахунок 

енергії, яка споживається синхронним двигуном з мережі. 

Система СД-ШМ має три ступені свободи і може бути описана системою 

диференційних рівнянь: 

 

  

 
де  – приведені до валу моменти інерції відносно ротора двигуна, 

барабана млина і кульового завантаження; 

 – кути обертання мас відносно двигуна, барабана і кульового 

завантаження; 

 – жорсткість приводного валу двигуна млина; 

 – коефіцієнти, які враховують дисипативні втрати енергії у пружних 

елементах і при терті кульового завантаження за футерівку; 

– вага кульового завантаження; 

– радіус інерції кульового завантаження 

 – швидкість обертання барабана завантаження; 

Із наведеного вище зрозуміло, що швидкість руху матеріалу при постійному 

заповненні барабана млина залежить від частоти обертання і кута природного відкосу 

матеріалу в барабані млина який надає рух на момент завантаження, що призводить 

до коливання швидкості та електромагнітного моменту синхронного двигуна млина. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ З ПРИРОДНЬОГО КАМЕНЮ 

Левченко С.С. 

Науковий керівник Кратт О.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Галузь з видобування та переробки природнього каміння знаходиться на стадії, 

коли вимоги щодо якості і ціни продукції стикаються з конкуренцією. Кар‘єри 

намагаються стрімко збільшити обсяги видобування сировини. Кар‘єри повинні 

задовольняти зростаючі вимоги ринку природного каменю. Саме це є вихідною 

умовою для швидкого реагування щодо обсягів та асортименту виробів з природного 

каменю, що обумовлює збільшення прибутків. Д. Власюк називає п‘ять чинників, що 

впливають на діяльність кар‘єру з видобування сировини декоративного каміння: 

умови залягання родовища; геологічні та геотехнічні особливості; конфігурація 

кар‘єру; технологія видобування; геометрія блоків [1].  

Запорукою успішності бізнесу є позиціонування продукції, тобто визначення її 

місця серед інших аналогічних і подібних товарів і послуг. Розглянемо класифікацію 

продукції різних галузей виробництва згідно ДК 016:2010 Державного класифікатора 

продукції та послуг (далі – ДКПП). ДКПП є складовою частиною Державної системи 

класифікації і кодування техніко–економічної та соціальної інформації [2].  

Кар‘єри з видобутку та переробки природного каменю як і інші суб‘єкти 

позиціонують свої вироби згідно ДКПП. Види продукції добувної галузі у ДКПП 

представлено у секції В «Продукція добування корисних копалин і розробляння 

кар‘єрів», яка складається з п‘яти розділів. Продукція кар‘єрів відноситься до Розділу 

08, який включає дві групи: 08.1 Камінь, пісок і глина та 08.9 Продукція добування 

корисних копалин і розробляння кар‘єрів. У свою чергу Група 08.1 складається з двох 

класів: 08.11 Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, крейда та сланець та 

08.12 Гравій, пісок, глина та каолін.  

Клас 08.11 включає чотири категорії: 08.11.1 Камінь декоративний чи 

будівельний; 08.11.2 Вапняк і гіпс; 08.11.3 Крейда та некальцинований доломіт та 

08.11.4 Сланець. Категорія 08.11.1 включає дві підкатегорії: 08.11.11 Мармур та інші 

вапнякові камені для декорування чи будівництва та 08.11.12 Граніт, пісковик та 

інший декоративний чи будівельний камінь. У свою чергу клас 08.12 складається з 

двох категорій: 08.12.1 Гравій та пісок та 08.12.2 Глина та каолін. Категорія 08.12.1 

налічує три підкатегорії: 08.12.11 Піски природні; 08.12.12 Гранули, дрібняк і 

порошок; галька, гравій та 08.12.13 Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебню та подрібненого каміння, для 

будівництва.  

Підкатегорія 08.12.11 складається з двох типів: 08.12.11-50.00 Піски кремнеземні 

(піски кварцові чи піски для промисловості) та 08.12.11-90.00 Піски будівельні, 

зокрема піски глинисті; піски каолінові; піски польовошпатові (крім пісків 

кремнеземних, пісків металоносних). 

Підкатегорія 08.12.12 складається з чотирьох типів: 08.12.12-10.00 Гравій, 

галька, використовувані як наповнювач до бетону, як баласт для мостіння шосейних 

доріг чи залізничних колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене каміння; 

08.12.12–30.00 Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач бетону, як 

бруковий камінь і для іншого будівельного використання (крім гравію, гальки, щебню 

та подрібненого каміння); 08.12.12–50.00 Гранули, дрібняк і порошок з мармуру та 
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08.12.12–90.00 Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; граніт; порфір; 

базальт; пісковик та інший камінь для монументів [2]. 

Розрізняють такі види природних кам‘яних матеріалів та виробів з них. Всі 

кам‘яні матеріали, використовувані в будівництві, можна розділити на дві основні 

групи – матеріали, застосовувані у вихідному вигляді (без обробки), і матеріали, 

придатні для будівельних цілей лише після відповідної обробки. Гравій – пухке 

скупчення різному обкатаних уламків гірських порід. Залежно від лінійного розміру 

зерен гравій поділяють на фракції: 5-10, 10-20, 20-40, 40-0 мм Гравій найчастіше 

добувають разом з піском при розробці піщано–гравійних родовищ і рідше – з дна 

річок, озер і морів. Масова частка гравію в піщано–гравійних сумішах становить у 

середньому 30-40 %. Під час розробки родовищ видобута піщано–гравійна суміш 

піддається сортуванню з відділенням піску і гравію за поділом крупності зерен на 

передбачені стандартом фракції. Гравій використовують в якості крупного 

заповнювача в цементних (до М300) і асфальтових бетонах для дорожніх 

покриттів [3; 4]. 

Щебінь представляє суміш кутастих уламків каменю різної конфігурації 

розміром 5-150 мм. За формою зерен щебінь підрозділяється на три групи: звичайний, 

якому допускається вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм до 35 % 

за масою, покращений – не більше 25 %, кубовидний – не більше 15 %. Міцність 

щебню характеризується маркою, відповідної межі міцності при стисненні вихідної 

гірської породи в насиченому водою стан [3; 4]. 

Отже, продукція кар‘єрів з видобутку і переробки природного каменю має 

вузьку сферу застосування. 
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За останнє десятиріччя суттєво зміцнилися ринкові позиції підприємства, які 

суттєво впливають на процеси формування довгострокових, взаємовигідних відносин 

з учасниками маркетингового середовища. Це обумовлює актуальність науково–

прикладних досліджень щодо впровадження маркетингового інструментарію 

підприємств, зокрема, застосування концепції маркетингу відносин, з урахуванням 

принципів і особливостей розвитку відносин між суб‘єктами ринку. 

Концепція маркетингу відносин характеризується раціональністю та можливістю 

підвищити ефективність у системі постачання, виробництва та розподілу продукції. 

Незважаючи на те, що підприємства пристосовуються до впровадження нових 

технологій управління не досить швидкими темпами, регулювання взаємовідносин на 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v457a609-10
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основі маркетингових підходів є ефективним механізмом, який сприяє розвитку 

інтеграції учасників ринку для задоволення потреб споживачів [1, с. 198]. 

Маркетинг відносин – це концепція управління взаємовідносинами між 

підприємствами на основі максимізації корисного ефекту від співпраці [2, с. 42]. 

Сутність концепції обумовлена розумінням того, що споживачі є основою 

функціонування будь–якої компанії та від ефективності відносин з ними залежить 

успіх не тільки самої організації, але й тих, хто співпрацює з нею, хто входить у дану 

систему маркетингової взаємодії. Таким чином, результатом маркетингу відносин є 

сформований склад ринкових партнерів, співпраця із якими будується на принципах 

взаємовигідної та перспективної співпраці. 

У процесі господарської діяльності кожне підприємство є учасником багатьох 

різновекторних зв‘язків. Дуальність взаємозв‘язків, які виникають наслідок діяльності 

промислового підприємства на ринку, вимагає ідентифікації їх характеру. Організації 

утворюють мережі у формі ланцюгів, з‘єднаних певними спільними пунктами–

ланками. Кожне підприємство у такій мережі є одночасно постачальником і клієнтом.  

ТОВ «Енергоконсалт» (далі – Товариство) створено у 1998 р. згідно проекту 

технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

«Енергоефективність у промисловості України» і уособлює недержавну 

енергосервісну компанію. Товариство є одним з лідерів економіки України у галузі, 

та співпрацює з АК «Харківобленерго», ВАТ «Луганськобленерго», ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго», ПАТ «Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ 

«Київенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Черкаська ТЕЦ» та іншими. За 

останні роки Товариство виконало 129 договорів по Кременчуцькій ТЕЦ ПАТ 

«Полтаваобленерго» і ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (далі – ТЕЦ-5).  

З 2013 р. по 2015 р. ТОВ «Енергоконсалт» і ТЕЦ-5 уклали і виконали 12 

договорів підряду. У 2013 р. було виконано три договори підряду: № 133 від 

15.02.2013 р.; № 197 від 25.03.2013 р і № 207 від 29.03.2013 р. Термін дії договорів 

скінчився 31 грудня 2013 р., а, отже, загальний термін виконання робіт складала 27 

місяців. У 2014 р. було виконано п‘ять договорів підряду: № 766 від 23.12.2013 р., 

№ 855 від 26.12.2013 р., № 858 від 30.12.2013 р., № 860 від 30.12.2013 р., № 210 від, 

17.04.2014 р. Термін дії усіх договорів скінчився 31 грудня 2014 р., а отже, загальний 

термін виконання робіт складала 44 місяця. У 2015 р. було виконано чотири договори 

підряду: № 248 від 20.03.2015 р., № 249 від 20.03.2015 р., № 440 від 17.06.2015 р., 

№ 549 від 04.09.2015 р. Термін дії договорів скінчився 31 грудня 2015 р., а, отже, 

загальний термін виконання робіт складала 29 місяців. У 2013 р. загальна вартість 

робіт з ПДВ складала 51 730 272,61 грн., а отже, середньомісячний валовий дохід 

складав 1 915 936,02 грн. У 2014 р. загальна вартість робіт з ПДВ складала 

102 648 750,00 грн., а отже, середньомісячний валовий дохід складав 2 332 926,14 грн. 

У 2015 р. загальна вартість робіт з ПДВ складала 63 007 400,00 грн., а отже, 

середньомісячний валовий дохід підприємства складав 2 172 668,96 грн. Таким 

чином, у розрізі місяців найбільш дохідним був 2015 р. [3]. 

У ході аналізу договорів підряду Товариства з ТЕЦ-5 виділено три типи 

відносин. Перший тип – економічні відносини, які висвітлюють наявність у 

підприємства можливості задовольнити виразну потребу певним чином. Цей тип має 

два аспекти: перший аспект – об‘єкт купівлі-продажу, другий аспект – умови 

виконання робіт. Другий тип відносин – фінансові, які демонструють грошову 

винагороду за надання послуг. Цей тип відносин має аспекти: перший – ціна 
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договору, другий – порядок розрахунків. Третій тип відносин – економіко-правові, які 

з‘ясовують обов‘язки сторін щодо результату виконання робіт. Цей тип має два 

аспекти: перший – порядок здачі і приймання робіт, другий – порядок зобов‘язань 

щодо якості виконаних робіт. Усі типи, аспекти і ракурси  відносин комплексно 

характеризують основні положення взаємозв'язків постачальника промислових 

послуг з клієнтами. 
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Вітчизняні законодавці та виконавчі органи влади традиційно опікуються 

розбудовою сільським господарством, зокрема м‘ясопереробною галуззю. 

М‘ясопереробна галузь належить до однієї з головних в структурі харчової 

переробної промисловості і має вагоме значення для забезпечення продовольчої 

безпеки країни. Так, у «Державній цільовій програмі розвитку українського села на 

період до 2015 р.» та у «Стратегії розвитку аграрного сектору на період до 2020 

року». передбачається збільшення часткизабезпечення споживання м‘яса за рахунок 

внутрішнього виробництва [1; 2]. В. Месель-Веселяка вважає, що м‘ясопродуктовий 

підкомплекс – складова АПК [3,с. 3]. П. Березівський переконаний, що 

м‘ясопродуктовий підкомплекс – одна з найважливіших продуктових вертикалей з 

виробництва і переробки продукції тваринництва [4, с. 31-32]. 

На сучасному етапі основною проблемою стратегічного розвитку 

м‘ясопереробної галузі є дефіцит вітчизняної сировини через кризовий стан 

тваринництва. Негативні зміни у виробництві основних видів тваринницької 

продукції є наслідком системних перетворень суспільно-економічних відносин в 

агропромисловому комплексі, коли були зруйновані великі та спеціалізовані 

господарства з вирощування та відгодівлі худоби, свиней. Так, якщо у 1990 р. обсяг 

споживання м‘яса та м‘ясопродуктівнаселенням України складав 68,0 кг на рік на 

одну особу, то через п‘ять років,у 1995 р., він зменшився до 38,9 кг/особа, тобто на 

42,79 %. Ще через п‘ять років, у 2000 р. обсяг зменшився до 32,8 кг/особа, тобто за 

десять років обсяг споживання цього продукту скоротився більше ніж вдвічі 

(51,76 %). Через п‘ять років, у 2005 р., обсяг споживання збільшився до 39,1 кг/особа, 

що на 0,51 % перевищував обсяг споживання десятилітньої давнини. Державна 

цільова програма у 2007 р. прогнозувала збільшення споживання цього продукту у 

2015 р. до 80,0 кг/особа, тобто перевищити на 33,33 % перевищити обсяг споживання 

двадцятип‘ятирічної давнини [1]. Цифри красномовно ілюструють стан та омріяні 

перспективи розвитку   вітчизняної м‘ясопереробної промисловості.   

Вирішення продовольчої проблеми в Україні найбільше залежить від 

ефективності функціонування м‘ясопереробного підкомплексу, який є важливою 
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частиною АПК і певною мірою визначає рівень забезпечення населення м‘ясом, 

експортний потенціал, а також соціально-економічну ситуацію в країні. Його сутність 

полягає у взаємопов‘язаному та збалансованому функціонуванні сукупності різних 

галузей складної інтеграційної системи «виробництво м‘яса – переробка – 

реалізаціям‘ясної продукції» і забезпечує потреби населення в м‘ясі та продуктах 

його переробки. 

Пріоритет прискореного розвитку м‘ясної промисловості зумовлений метою 

переробки м‘яса – виготовлення високоякісної продукції широкого асортименту з 

максимально можливим продовженням терміну зберігання. Реалізація цієї мети дає 

змогу вирішувати соціально-економічні питання на регіональному та державному 

рівнях. Зокрема, задовольняти різнобічний попит споживачів; розширювати ринки 

збуту м‘ясної продукції; створювати запаси продовольства; поглиблювати 

територіальний поділ праці; поповнювати оборотні кошти як м‘ясопереробних, так і 

сільськогосподарських підприємств; сприяти оптимальному режиму роботи всіх 

ланок технологічного процесу інтегрованого виробництва м‘яса і м‘ясної продукції.  

Головним завданням м‘ясопродуктового підкомплексу України є забезпечення 

внутрішньої потреби держави м‘ясом за рахунок власного виробництва: нарощування 

обсягів, збільшення експорту та відмова від імпорту м‘яса для внутрішніх потреб. 

Дієвим кроком виходу із кризи є конкурентоспроможний розвиток 

м‘ясопродуктового підкомплексу. 

Умови комерційно успішного формування конкурентного середовища в 

м‘ясопродуктовому підкомплексі України загальновідомі, але створити їх вельми 

важко: підвищення ефективності виробництва (зростання приросту живої ваги (маси) 

та пошук напрямів зниження його собівартості); модернізація виробництва 

вирощування тварин; пошук альтернативних джерел фінансування і кредитування 

галузі; вирішення проблеми відносин постачальників та переробників 

сировини;протекціоністська політика держави стосовно вітчизняного виробника та 

стимулювання експорту; визначення єдиних «правил гри» для всіх учасників ринку 

м‘яса, який є одним з крупних ринків продовольчих товарів. 
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За останні роки набирає обертів медичний маркетинг. У свою чергу, цей 

маркетинг має декілька підвидів залежно від напрямів діяльності. Так медичний 

маркетинг складається з: маркетингу медичної і фармацевтичної допомоги та 

супровідних їм послуг, маркетингу медичного продукту, маркетингудобровільного 

медичного страхування. Слід погодитись з Е. Ясинською, що маркетинг у сфері 

охорони здоров‘я можна поділити на напрями: медичних послуг; лікарських 

препаратів; медичної техніки; медичних технологій; наукових ідей [1, с. 15]. 

Е. Гапоно вавважає, що формування медичних послуг відбувається завдяки 

моніторингу використання лікувальних засобів, медичних послуг, забезпечення 

рівноправного доступу до цих продуктів [2, с. 94]. Отже, виготовлення, продаж та 

споживання лікарських препаратів слід розглядати як елемент системи охорони 

здоров‘я. 

Медичний маркетинг слід розглядати як напрям використання ринкових 

відносин для задоволення потреб населення у медичних послугах і потреб закладів 

охорони здоров‘я у платоспроможних пацієнтах. Його завданнями є забезпечення 

можливістю вибору найбільш ефективних медичних технологій, зокрема лікарських 

засобів як продукту фармацевтики. Маркетинг медичних послуг – це не тільки 

пропаганда конкретного виду медичного обслуговування, але і ліків, які неодмінно 

сприяють одужанню. Але перш за все медичний маркетинг – це лише інструмент, 

який використовують суб‘єкти, представлені на ринку медичних послуг. Саме 

наявність ринку медичних послуг є необхідною умовою функціонування 

фармацевтичної галузі у тому вигляді, який притаманний їй у цей час, оскільки 

медичні послуги обумовлюють потребу у лікарських засобах.  

Т. Примак впевнена, що на медичному ринку діють медичні заклади та ті, хто 

потребує медичної допомоги. У відносинах між ними задіяніи: державні та місцеві 

органи управління, фармацевтичні компанії, виробники та постачальники медичного 

обладнання, страхові компанії, фінансові установи [3, с. 28]. Авторка відносить 

фармацевтичні компанії до суб‘єктів медичного ринку. Таким чином, товарообіг 

лікарських засобів може бути представлено як ринкову нішу або сегмент медичного 

ринку.  

Л. Зацна бачить у ринку сукупність соціально-економічних відносин, 

особливістю яких є що як лікар і пацієнт безпосередньо впливають на природу 

медичної послуги [4, с. 364]. Вищенаведене дозволяє зробити такі узагальнення, по-

перше, фармацевтика є складовою охорони здоров‘я, але не самостійною, оскільки за 

межами медицини лікарські засоби нікому не потрібні, тобто ліки потрібні виключно 

для оздоровлення. По-друге, ліки – це не послуга, а товар. А тому відносини між 

споживачем і фармацевтом мають більш формалізований характер ніж між пацієнтом 

і лікарем.  

О. Тєлєтов і Д. Дмітрієв, повідомили про проблеми, пов‘язані з використанням 

маркетингових підходів у сфері медицини та фармації [5, с. 146]. І. Пестун і 

З. Мнушко наголошують, що в умовах ринку заклад охорони здоров‘я має фокусувати 

свої зусилля як на споживачах медичних послуг, так і на конкурентах, інвесторах, 
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постачальниках медичного обладнання та лікарських препаратів, регуляторних 

органах. Кожен із суб‘єктів взаємодії потребує використання маркетингових 

інструментів [6, с. 57]. Серед суб‘єктів автори назвали постачальників лікарських 

препаратів, а, значить, у свою чергу фармацевтичні фірми повинні застосовувати 

маркетинговий інструментарій по відношенню до усіх перерахованих суб‘єктів.  

Отже фармацевтичний ринок України є складовою медичного маркетингу, що 

динамічно розвивається. Серед основних економічних характеристик вітчизняного 

фармацевтичного ринку, які визначають перспективи його розвитку, можна виділити 

низьке споживання ліків на душу населення, високий рівень конкуренції виробників 

ліків при відносно невеликому обсязі ринку, дисбаланс у зростанні ринку в грошових 

і натуральних показників, невисока частка інноваційних препаратів, відсутність 

державного фінансування та високий рівень імпортозалежності. 
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Косметичні засоби є товарами широкого вжитку. Слід зазначити, що ці засоби з 

кожним роком стають все більш значущою економічною категорією фармацевтичних 

підприємств. Тому в останні роки більшої популярності набуває аналіз і вивчення 

ринку парафармацевтики, зокрема підгрупи косметичних засобів, на основі концепцій 

маркетингових досліджень. Однак ці дослідження в основному стосувалися 

прогнозування зростання реалізації косметичних засобів в окремих регіонах країни 

без деталізації груп косметичних засобів, що є досить актуальним при формуванні їх 

номенклатури. 

Особливу групу косметичних засобів становлять піномийні засоби, що 

застосовуються для очищення шкіри та її придатків. Їх використання 

супроводжується піноутворенням та знежиренням, що забезпечує дотримання гігієни 

людини в цілому [1; 2]. До категорії піномийних належать мила та інші засоби (піни 
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для ванн, гелі для душу та шампуні). 

Мило косметичне – це засіб на основі солей синтетичних або натуральних 

жирних кислот або синтетичних поверхнево-активних речовин (далі – ПАР). 

Випускають господарські мила, які застосовують головним чином для прання тканин  

і  миття  різних  предметів;  косметичні  (туалетні)  мила, призначені для догляду за 

тілом і волоссям; промислові та спеціальні мила. Усі види, залежно від форми 

випуску, можуть бути твердими, кремоподібними, гелеподібними, рідкими і 

порошкоподібними. Також мила, які призначені для догляду за шкірою і волоссям, 

діляться залежно від спрямованостями дії та певного терапевтичного ефекту [2; 3]. 

Мила класифікуються на:  

гігієнічні – для миття та догляду за тілом і придатками шкіри, мають достатні 

піноутворювальні властивості; 

запашні – з інтенсивним запахом, для ароматизації шкіри, містять підвищену 

кількість запашки (до 1,5–2,0 %);  

дитячі – виробляються з високоякісної сировини і, як правило, без запашки і 

барвника. Для захисту ніжної  дитячої шкіри від подразнення й антисептичного 

ефекту вводять 1,0 % ланоліну і до 1,0 % борної кислоти; лікувально-профілактичні – 

крім основних очищувальних функцій виявляють бактерицидну, дезодорувальну, 

пом‘якшувальну, захисну і зволожувальну дію [3]. 

Серед засобів особистої гігієни дитячі піномийні засоби посідають важливе 

місце. На перших етапах свого розвитку піномийні засоби належали винятково до 

засобів гігієни, проте сьогодні вони виконують низку додаткових функцій, 

задовольняючи усі вимоги споживачів: високу очищувальна здатність, відсутність 

подразнюючих  властивостей, наявність додаткових терапевтичних функцій 

(антибактеральної, протизапальної, репаративної, зволожуючої, захисної від УФ-

променів тощо) [2]. Саме тому для надання  відповідних споживчих характеристик 

дитячим піномийним засобам і реалізації  вимог, що висуваються до їх якості, 

необхідно обрати допоміжні компоненти, які б забезпечували одночасно 

знежирювальну, очищувальну дію, добру пінність, розчинність і високу 

біодоступність БАР, а також стабільність засобу в процесі його зберігання [4; 5]. 

Сучасні дитячі піномийні засоби мають відповідати таким вимогам: 

бути нешкідливими (безпечними) для шкірних покривів та для організму в 

цілому: відсутність подразливих, токсичних і алергічних властивостей згідно з 

чинною нормативною документацією (ДСТУ і технічними вимогами на піномийні 

засоби, ДСанПіН 2.2.9.027-99, гігієнічним висновком на розроблений засіб тощо); 

мати необхідний очищувальний (мийний) ефект, володіти помірною 

знежирювальною і піномийною здатністю (давати стійку дрібнодисперсну піну, легко 

змивати бруд зі шкірних покривів) і водночас бути безпечними для шкіри і слизових 

оболонок; 

мати задовільні споживчі властивості: приємний колір і запах, добре 

розподілятися по шкірі, легко змиватися, утворювати об'ємну, стійку, кремоподібну 

піну у воді будь-якої жорсткості; 

мати значення РН у межах фізіологічної норми для дітей в інтервалі від 5,0 до 

6,0 відповідно до необхідної документації, а саме ДСТУ 4315:2004 «Косметичні 

засоби для очищення  шкіри  та  волосся» 48 і ТУУ 24.5-31240335-002: 2007 «Засоби  

косметичні для  догляду та  очищення поверхні шкіри»; 

мати «м‘якість» зв‘язування іонів кальцію із твердої води з жирами шкіри та 
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волосся; 

виявляти  додаткову терапевтичну активність – протизапальну, репаративну, 

зволожувальну  дію; 

стійкість до мікробіологічного псування, стабільність під час зберігання у 

обраному пакуванні за стандартними температурами, збереження ефективності 

протягом заявленого терміну зберігання ; 

вільно виливатися або вільно видавлюватися із пакування; 

мати зручне пакування; 

бути економічно доступними для споживачів [6; 7]. 

На сьогоднішній день на ринку України представлений великий асортимент 

дитячих піномийних засобів. Вони мають виявляти максимально м'яку мийну дію, не 

містити барвників і консервантів, заборонених Директивою ЄЕС 76/768, велику 

кількість активних речовин і не відрізнятися різким запахом, бути гіпоалергенними і 

не викликати подразнення шкіри і слизової оболонки очей. Виробники піномийних 

засобів вважають, що саме дитячі піномийні засоби обов‘язково мусять проходити 

тести на безпеку проковтування. 

Отже, можна зробити висновок, що сучасні дитячі піномийні засоби – це 

багатокомпонентні системи. Основними компонентами дитячих піномийних засобів є 

детергенти, тобто при розробці сучасного засобу насамперед необхідно звернуту 

увагу саме на складові піномийної основи. 
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The aim of this paper is to debate various critical issues on new tourism corridors 

introduced in Turkey‘s National Strategy on Regional Development for 2014–2023 (BGUS) 

in order to provide a new perspective for delineation of functional regions in Turkey. The 

synthetic and static treatment of tourism corridors and special tourism areas in BGUS seems 

problematic in terms of the conceptualization of functional regions in a dynamic and 

realistic manner. The structural problems of development planning and intensive tourism 

development in Turkey since the introduction of Tourism Promotion Law in 1982 illustrate 

the need for delineating new functional regions conveying an accurate portrait of regional 

development in analytical terms. What is suggested in this paper is that a multi-layer 

approach is more suitable for delineating functional regions rather than an idiosyncratic 

treatment of each thematic region in the tourism areas of Turkey. 

Keywords: Turkey, regional development strategies, tourism development, 

development corridors, functional regions. 

 

Introduction 

The problems of development planning and tourism development in Turkey since the 

1980s signify the need for forming new functional regions in tourism areas. The delineation 

problem of functional regions is most evident with respect to the spatial terminology on 

tourism development used in Turkey‘s National Strategy on Regional Development for 

2014–2023 (BGUS).  

BGUS was introduced as a key strategic document in 2014 by the Republic of 

Turkey‘s Ministry of Development. The strategic content of BGUS rests on four core policy 

areas: the process of adaptation to the European Union, top-down regional development 

policy, new spatial planning tools and effective resource allocation. The BGUS‘s approach 

on tourism corridors and special tourism areas is mainly based on the synthesis of 

geographic, functional, historical and cultural aspects of regional reality in Turkey. The 

structural problems of regional development including rural to urban migration, embedded 

regional disparities and deficiencies of public administration and tourism development 

problems involving issues of urban renewal, gentrification, intensive tourism investments 

and capital accumulation since the early 1980s in Turkey, reveal a need for the delineation 

of functional regions in analytical terms. 

Turkey's National Strategy on Regional Development for 2014–2023 

BGUS is a key document for regional development strategies in Turkey. BGUS, which 

is methodologically based on strategic planning, has national, regional and local objectives: 

introducing regional development policies at national level and developing, planning and 

implementing these policies at regional and local levels. On that sense, BGUS aims at 

leading development agencies and local administrations in Turkey in determining 

alternative strategies for spatial planning. It is expected that this framework strategy will 

enable adjustment of national, regional and local development actors to the international 
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programs and will enhance interaction between sectoral, thematic and regional policies. 

Here, BGUS also emphasizes the role of national development strategy in the process of 

adaptation to the European Union. Lastly, it is anticipated that BGUS will improve 

efficiency in resource allocation for regional development in Turkey [Republic of Turkey 

Ministry of Development 2014, p. 2]. 

The objectives of the National Strategy on Regional Development are threefold: 

general objectives, objectives particular to settlement types and horizontal objectives (See 

Table 1). The four general objectives below are key for achieving the development vision of 

Turkey for 2023, ―to create a socio-economically and spatially integrated and evenly 

developed Turkey through its competitive and prosperous regions‖: to achieve an evenly 

distributed welfare by decreasing regional disparities, to contribute to national development 

by both activating development potentials and enhancing competitiveness in regions, to 

strengthen economic and social integration and to create a more balanced nationwide 

settlement structure [Republic of Turkey Ministry of Development 2014, p. 99]. 

 

Table 1. Horizontal Objectives in BGUS 

1. To improve governance and institutional performance in regional development 

2. To enable harmonization of public investments and support practices with regional 

development objectives 

3. To enhance regional competitiveness 

a. To promote investment opportunities and investment process 

b. To improve entrepreneurial climate and culture 

c. To improve production organization and industry clusters 

d. To develop regional innovation strategies 

e. To make use of tourism potential for local and regional development 

f. To increase contributions of universities in their regions 

4. To promote cross-border and inter-regional cooperation 

5. To promote a sustainable environment and green economy 

6. To improve the transport network and accessibility  

Source: Republic of Turkey Ministry of Development 2014, p. 121. 
 

New Tourism Corridors and Rethinking Functional Regions in Turkey 

Regions can be defined in normative, symbolic, functional or synthetic terms. Rather 

than being merely administrative or symbolic, functional regions are based on ―the problem, 

performance, relationality and qualitative homogeneity‖ [Özbek 2012, p. 140]. 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].  At this point, Prodromídis [2006] was concerned to show how ―functional 

economies‖ defined by development corridors, transport routes, special economic regions 

and underdeveloped regions give a realistic portrait of regional development in comparison 

with administrative and symbolic regions. 

After this brief introduction on regions, the conception and classification of tourism 

areas and strategies in BGUS can be made here. In BGUS, functional regions are identified 

as development corridors thematic regions and special development areas. First, the three 
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development corridors will be created, primarily facilitating the integration between eastern 

and western regions in Turkey and building bridges with foreign countries: the north-eastern 

(Ankara-Samsun-Artvin), the eastern (Ankara-Sivas-Erzurum-Van) and the south-eastern 

(Adana-Gaziantep-Şanlıurfa-Şırnak) development corridors. It is expected that these 

corridors will play a major role in improving international trade opportunities for the 

Eastern and Southeastern Anatolia regions. Transport linkages between settlements in these 

priority development regions and major ports, metropoles and tourism areas in Turkey will 

be strengthened [Republic of Turkey Ministry of Development 2014, p. 136]. 

Second, particularly with reference to metropolitan development policies in Turkey, 

the potentials for promoting cultural industries and improving social life in the trio of 

Istanbul, Ankara and Izmir will be primarily evoked. For flourishing business and tourism 

activities and creative industries in these metropolitan centers, the highly sophisticated 

infrastructure will be provided [Republic of Turkey Ministry of Development 2014, p. 104]. 

Third, new tourism corridors and special tourism areas will be created for thematic 

tourism development. Here, tourism corridors include tableland tourism development belt, 

winter tourism development corridor and centers, olive corridor, religious tourism corridor, 

the Silk Road tourism corridor, the Western Black Sea coastal corridor and the Thracian 

culture corridor. Special tourism areas proposed by BGUS are culture tourism destinations 

and development zones, tourism cities, eco-tourism zones, congress tourism, expo tourism, 

medical and thermal tourism and sea tourism [Republic of Turkey Ministry of Development 

2014, pp. 132–133]. 

Four, the tourism networks will be established for both the coordination of joint 

tourism development efforts and the development of traditional tourism products. The 

educational activities will be carried out to enable the diversification of tourism services and 

to improve the quality of service in tourism. The potentials for alternative tourism activities 

will be evaluated [Republic of Turkey Ministry of Development 2014, p. 134]. 

As a key development document, BGUS‘s approach on tourism corridors and special 

tourism areas is mainly based on the synthesis of geographic, historical and cultural aspects 

(layers) of regional reality. However, this synthetic approach neglects alternative realities in 

the regional area like functional regions. Typical examples of functional regions are 

transportation corridors, micro regions, underdeveloped regions and areas exposed to 

migration. Here, a regional delineation based on the spatial distribution of income and 

wealth is of utmost importance in the evaluation of regional economic performance 

[Prodromídis 2006].  

In Turkish case, new socio-spatial processes in tourism areas like urban renewal and 

gentrification stemmed from intensive tourism investments and capital accumulation since 

the introduction of Tourism Promotion Law in 1982 necessitate the formation of functional 

tourism regions through the synthesis of additional socio-economic layers (analytical maps). 

Another important point is that the multiplicity of strategic documents for national and 

regional tourism development in Turkey undermines the strategic power of BGUS as a 

strategic framework. For example, in addition to the national tourism strategies of central 

government institutions (ministries and governorships) in Turkey, the local government 

units and development agencies develop their own tourism strategies. 

Here, a multi-layer approach is required for delineating functional regions rather than 

an idiosyncratic treatment of geographic, administrative, cultural and historical regions for 

each tourism corridor and tourism area. This approach is another expression of boundary 

and modifiable areal unit problem in spatial analysis.  
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The previous national strategy for tourism development, Turkey‘s Tourism Strategy 

for 2023 and Action Plan for 2007–2013 prepared in 2007 by the Ministry of Culture and 

Tourism put forward a different conception and classification of tourism areas (tourism 

corridors, cities and regions). Weak backward linkages with former strategies and actions 

plans impede building a spatial interface for implementing tourism policies in functional 

regions. What is suggested here is that the strategic documents prepared by central and local 

administrative units ought to be merged into one national strategy like BGUS. Tourism 

action plans in newly created functional tourism regions can be prepared by this framework 

strategy.  

Conclusion 

The problems of development planning and tourism development in Turkey since the 

1980s signify the need for forming new functional regions in tourism areas. The spatial 

terminology on tourism development used in Turkey‘s National Strategy on Regional 

Development for 2014–2023 reveals the fact that a multi-layer approach is key for 

delineating functional tourism regions. In addition, the simplification of institutional 

structure (spatial planning system and bureaucracy of development planning) in Turkey can 

be positively contributed to the implementation efficiency of development strategies in 

newly created functional regions. 
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Abstract: The paper is devoted an example of tourism in the Czech Republic. Second largest 

city Brno uses very successful marketing activities.  The idea of local development issues from 

experiences and results obtained in previous international project Communicating Town  in the 

second half of the 90´s. The whole Brno region is famous because of wine, but also is typical and 

well known for its beer and beer culture. The main representative is the brewery Starobrno. 

Although it belongs to one of the largest brewing groups - Heineken – the brewery is still trying to 

preserve the traditional elements of the production processes, uses Czech hops and barley from 

local south Moravian producers for brewing its beer. Starobrno and its products cannot be 

considered as the main attractions of the region, but it play its role in co-creating the attractiveness 

and identity of the region. 
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Brno, the Czech Republic‗s second largest city, has a population of nearly 370,000 

people. It lies in the central part of Europe and within its two hundred-kilometre radius there 

are other important European capitals: Prague, Vienna and Bratislava. There are a number 

of places that can attract tourists, not only from Europe, but surely from the whole world. 

The city can be proud of its numerous landmarks, which are proof of its rich (800-

year) history. The historical center of Brno is a listed urban preservation area. The city 

became prominent in European history during the Thirty Years‗ War, as it was the only 

town in Central Europe able to defend itself against siege by the Swedish army. 

Subsequently it underwent rapid economic development and during the 18th and 19th 

centuries it dominated the textile and engineering industries. Functionalist architecture 

contributed to giving the city its appearance as a modern metropolis. The most significant 

architectural landmarks include the Brno Exhibition Centre, founded in 1928, and the 

famous Villa Tugendhat, built in 1930, which is featured on the UNESCO World Heritage 

List. Today, Brno is a university town, home to the country‘s highest legal bodies as well as 

other important institutions. It is a center of business and trade, culture, sport, science, 

research and innovation. Brno is the capital of Moravia and a departure point for tourists 

who wish to explore the natural and cultural attractions of the South Moravian Region. To 

the north of Brno there is the protected landscape of the Moravian Karst (Moravský kras) 

and to the south one can find vineyards with stylish wine cellars. The city is surrounded by 

beautiful mixed forests offering numerous hiking and biking possibilities. The city hosts 

annual cultural events and festivals (e.g. „Brno – City in the Centre of Europe― featuring a 

firework festival known as Ignis Brunensis) as well as significant sporting events 

(motorbike Grand Prix). Modern shopping and entertainment centers can also be found 

here. 

Accommodation data (ČSÚ, 2012) show that the number of visitors in Brno is 

growing constantly (486,318 visitors in 2007; 3,75 % CZ). This indicator dropped in the 

following years due to a common decline in tourism during the crisis to around 400,000 

visitors. New data point to stop in this decline and revival of visitors. Compared visits of 

South Moravian Region - 39.9 % of all visitors are heading to Brno. For foreign visitors, 

this share is higher at around 57 %. The proportion (accommodated) non-residents to 

residents is generally about the same ratio. Foreign guests are mostly from Poland (but 

mainly transit), Germany, Slovakia, Italy and Austria. Among the reasons for attendance 

Brno are given the following: recreation (25 %), visiting friends and relatives (26 %), 

visiting cities (24 %), tourism (23 %), business trip 12 %), sports holidays (9 %), stop on 

vacation (8 %) and shopping (6 %). (Průzkum návštěvnosti města Brna, 2004) 

South Moravian Region is famous across the Czech Republic because of its wine 

producers. But Czechs are also famous for they beer drinking. The average per capita beer 

consumption is about 160 l during every year gives the Czech Republic the first place in the 

world (the second is Germany with 138 l). It means the beer production and beer drinking 

are very typical for the way of life in the Czech Republic as well as for Brno and its 

inhabitants. 

The paper is devoted Brno (Starobrno) brewery sales promotion and public relations 

activities for tourism and local development in Brno.  

Tourism and local development 

The idea of local development issues from experiences and results obtained in previous 

international project Communicating Town  in the second half of the 90´s. (Foret - Foretová, 

2006) One of its general conclusions describes local development as a partnership and a 



100 

 

 

communication among three main participants – the local publics (citizens/ inhabitants, 

civic initiatives, politicians, journalists), the entrepreneurs and the public administration. 

Especially the relationship between the local publics and the entrepreneurs is full of 

conflicts. Both sides have very often different ideas about local development. The local 

publics think about pleasant life (with such values like nature, quiet, cleanness). But the 

entrepreneurs are thinking first of all about their economic goals (like profit). Therefore the 

public administration has the task to solve these conflicts and to find a compromise solution. 

Starobrno brewery Sales Promotion and Public Relations in Brno tourism 

The Starobrno brewery was founded in 1325, as a part of Cistercian convent settled 

below the Špilberk Castle in old part of the town. Starobrno means in Czech ―Old Brno‖. In 

1994, Starobrno became a part of the Austrian concern BBAG (Österreichische 

BrauBeteiligungs AG). The merger between BBAG and Heineken Group in 2003 allowed 

for the establishment of the most important brewing company in Central Europe. 

HEINEKEN is the third largest brewing group in the world and Europe‘s number one.  

Starobrno brewery offers for visitors a tour on which they will get to see the most 

important parts including the new brew house which was completed in 2008. They will be 

told about the nearly 700 year history of the brewery, will get acquainted with the Starobrno 

beer production process and will get a chance to taste the beer brewed in the center of Brno. 

The main aim of the excursion is to inform all visitors about all phases of beer production 

and especially procedures that make the Czech beer in the world famous. Visiting route 

starts outside the boiling room, where all the tourists heard all the attractions of the history 

of the brewery from a qualified guide and continue to boiling, fermentation and filling 

room. Beer is produced in the same place since 1872.  

In 2012 visited the brewery 4,797 visitors from the Czech Republic and abroad. These 

figures relate to the period from January to the end of November - and it's more than in the 

whole year 2011 (3,382 visitors). Attendance at the brewery Starobrno increase the third 

year in a row. It is also partly due to newly introduced weekend excursions without prior 

order, which began with the year 2012. Guided tours on the weekend, was introduced 

because of the increasing number of candidates who would like to explore brewery during 

the free day. In 2013 is planned to extend the excursion route, so visitors can other parts of 

brewery and there will be add a new information panels. Visitors can also buy beer 

souvenirs, gifts and all different Starobrno beer brands and products in Brewery Shop. 

Visitors can combine the Starobrno brewery tour with a tour of the city of Brno with 

its main attractions: Špilberk Castle, Petrov Cathedral, Brno Zoo, Villa Tugendhat (World 

Heritage Site UNESCO since 2001) or the reservoir - all within easy reach by public 

transportation or on foot). 

Example of grand events organized within the traditional public relations are the Doors 

Open Days in the brewery Starobrno, the third September 2011. To the event came about 16 

000 spectators and they drank about 220 hectoliters of beer Starobrno. In September 2012, 

Starobrno celebrated 140 Years Anniversary. In addition to tours in the brewery and tasting 

of beers, Starobrno also prepared a big concert on two stages. This action visited 14 000 

visitors and they drank 500 hectoliters of beer Starobrno. Organizing of these events 

contributes significantly to promoting Starobrno and attracts many visitors from greater 

distances. But there should be also required cooperation with local public administration 

and good communication with the local inhabitants, because it is a type of action that 

significantly disrupts the peaceful life at the venue. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cistercian_convent
http://en.wikipedia.org/wiki/Heineken_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Starobrno also started to support local hockey club Kometa Brno. Kometa returned 

after 40 years to the First Czech hockey league and gradually became an urban sport 

phenomenon, with a large number of supporters and highest attendance of matches in all 

Czech cities. Linking the Kometa reached Starobrno strong anchoring of its products in 

Southern Moravian Region, raise awareness and promoted its beers and not only among the 

inhabitants of Brno, but also throughout the Czech Republic. 

Discussion and results 

The Czech Republic has in terms of tourism many attractions to offer, even though the 

favorite and most frequented tourist destinations is still mainly Prague, tourists started to 

gradually discover other regions of the Czech Republic. South Moravian Region is among 

them, and the number of visitors is increasing every year. Among traditional and key 

attractions belong sights, cultural and sport activities and other options that were presented 

in the introductory part of the paper. They are primarily those that form the region's 

attractiveness and target destinations of tourists. 

South Moravia Region is famous because of wine, but also is typical and well known 

for its beer and beer culture. The main representative is the brewery Starobrno. Although it 

belongs to one of the largest brewing groups - Heineken – the brewery is still trying to 

preserve the traditional elements of the production processes, uses Czech hops and barley 

from local south Moravian producers for brewing its beer. Starobrno and its products cannot 

be considered as the main attractions of the region, but it play its role in co-creating the 

attractiveness and identity of the region. 
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ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНА ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Білик М. Ю., Рухля О. С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В сучасних умовах туризм як унікальне явище доступний широким верствам 

населення, він є засобом оздоровлення, забезпечення душевного комфорту людей, їх 

екологічної безпеки. Соціальний і економічний розвиток туризму, збільшення його 

популярності є актуальним, оскільки сприятиме зростанню державного бюджету та 

зайнятості населення, підтримання високого рівня життя населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку туризму та його роль 

в національній економіці розглянуто в працях вчених туризмознавства, економіки, 

географії. Серед них: М.П Мальська, В.В.Худо , Х.Й. Роглєв , Т.Г. Сокол , В.А. 

Смолій, В.К. Федорченко та інші вчені. 

Туризм – галузь національної економіки має соціально-економічне значення і 

пов‘язана з наданням туристичних послуг, задоволенням потреб споживачів 

туристичного ринку та є однією з галузей національної економіки [1, с. 43]. 

 Як галузь господарства туризм пов'язаний з обслуговування людей, що 

перебувають тимчасово поза місцем постійного проживання. Туризм сприяє 

підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 

співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та історико-

культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги. 

Найбільш повне і чітке поняття туризм визначено у Законі України «Про 

туризм» у якому туризм – це тимчасовий виїзд осіб з постійного місця проживання з 

пізнавальною, оздоровчою, професійно-діловою, спортивною та іншою метою на 

термін від 24 годин до одного року поспіль, без зайняття оплачуваною діяльністю в 

місці тимчасового перебування [2].  

На даний час туристичний бізнес став однією найбільш динамічних галузей, що 

швидко набирає темпи у господарській діяльності країн світу. За даними Всесвітньої 

туристичної організації ООН (UNWTO), чисельність міжнародних туристів на кінець 

2015 року склала майже 1,2 млрд. чол., тобто приблизно кожен шостий мешканець 

планети відпочивав і подорожував за межами своєї країни [4, с.8]. Окрім того, за 

останні 65 років надходження від туристичної діяльності зросли у понад 600 разів – 

починаючи з 2-х млрд. доларів США у 1950 році до 1245 млрд. доларів США на 

початок 2015 року [4, с.5]. Проведені UNWTO дослідження також показали, що 

тенденції розвитку туристичної діяльності будуть збережені на високому рівні.  

За останні роки туристична галузь України зробила значний стрибок у 

використанні інформаційних технологій. Розвиток Інтернет-технологій (системи 

пошуку та бронювання турів, квитків, Інтернет-путівники, сервіси відгуків та 

рекомендацій) та широкі можливості їх впровадження у діяльність туристичних 

підприємств роблять подорожі ще доступнішими широким масам населення.  

В Україні існують всі передумови для розвитку туристичної сфери. Туристичний 

потенціал нашої країни на сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 1,5-

2,5% частка туристичної галузі в структурі ВВП країни. Основними бар'єрами, що 

перешкоджають розвитку туристичного сектору в Україні, виступають переважно 

чинники управлінського, економічного, екологічного, соціального та культурного 

характеру.   

Але існує і ряд проблем, що гальмують розвиток туризму – це:  
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- відсутність цілісної системи державного управління туризмом у регіонах;  

- недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної 

підтримки суб'єктів підприємництва туристичної галузі з боку держави;  

- невідповідність переважної більшості туристичних закладів міжнародним 

стандартам;  

- незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в 

зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів;  

- недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими 

спеціалістами;  

- недосконалість бази даних стосовно об'єктів туристичної сфери [1]. 

На державному рівні проводяться ряд реформ туристичної галузі. На сьогодні 

поліпшується міжнародне співробітництво в галузі культури та туризму. 

Розвиваються міжнародні туристичні відносини через укладання договорів та 

співпрацю інтернаціональних підприємств. Також, на території України реалізуються 

спільні міжнародні проекти, інвестовані низкою міжнародних організацій, з метою 

поліпшення екологічної ситуації, покращення економіко-соціального розвитку 

потенційно привабливих у туристичному плані регіонів. 

Розвиток туризму в Україні потребує подальшого розвитку інноваційних 

підходів до організації управління галуззю, поліпшення міжнародних відносин та 

залучення іноземних інвестицій. Для забезпечення розвитку туристичної галузі 

України набуває необхідність розробки науково обгунтованої маркетингової 

стратегії.  
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Щодня готель піддається впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, які 

можуть істотно впливати на його роботу. Від уміння відображати різні загрози 

залежить існування та функціонування готелю, а також формування репутації у 

майбутньому. 

Надання затишного та безпечного житла є ключовим завданням при 

обслуговуванні мешканців і гостей готелю. Для успішного виконання визначених 

вище завдань, формується концепція забезпечення безпеки сучасного готелю, що 

складається з двох взаємопов‘язаних елементів: людського фактору і технічних 

засобів. [1] 

Як правило, людський фактор – це своя служба безпеки, яка включає 

керівництво, менеджерів і чергових операторів. Служба з охорони готелю здійснює 
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цілодобовий моніторинг відео на пульті охорони і його запис для подальшого 

вивчення, стежить за охоронною сигналізацією, підтримує зв‘язок через комутаційне 

обладнання, веде реєстрацію, приймає рішення при надзвичайній ситуації. У 

співпраці з приватною охоронною службою на кожному поверсі виставляються 

чергові пости, де ведеться контроль за рухом персоналу, за завезенням майна, за 

дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, за обслуговуванням 

інженерно-технічного обладнання. Співробітниками охоронної організації може бути 

організована фізична охорона, а також здійснюватися обхід та огляд території готелю, 

патрулювання відбувається щогодини, після чого робиться відповідний запис. 

Що стосується служб технічного забезпечення, то їх можна згрупувати за 

видами: система відеоспостереження повинна забезпечувати безперервне 

відеоспостереження за станом території готелю, архівувати та зберігати дані протягом 

30 днів; система екстреного оповіщення про загрозу виникнення надзвичайної 

ситуації повинна забезпечувати оперативне інформування працівників і відвідувачів 

готелю про небезпеки, що виникають при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру, про загрозу вчинення або про правила 

поведінки людей при виникненні надзвичайних ситуацій. Технічні засоби оповіщення 

повинні забезпечувати збереження працездатності при відключенні централізованого 

енергопостачання, кількість оповіщувачів і їх потужність повинні забезпечувати 

чутність на всій території готелю; система пожежної безпеки повинна включати в 

себе засоби захисту людей і майна від впливу небезпечних факторів пожежі, до яких 

відносяться: системи виявлення пожежі, оповіщення та управління евакуацією людей 

при пожежі; оснащення готелю засобами пожежогасіння і підтримання їх в робочому 

стані, навчання працівників готелю способам захисту і діям при загрозі; система 

охоронного освітлення, а також засоби тривожної сигналізації (кнопка екстреного 

виклику наряду поліції); інформаційні стенди, що містять схему евакуації при 

виникненні надзвичайних ситуацій, телефони аварійно-рятувальних служб за місцем 

розташування готелю. 

Система контролю доступу в готелі повинна обмежувати прохід сторонніх 

людей, які не мають права доступу. Пропусками для таких систем управління 

доступом є магнітні та електронні картки, а також пропуски з графічною і 

фотоінформацією для використання в якості посвідчення. [2] 

Отже, система безпеки готелю відіграє ключову роль, оскільки допомагає в 

максимально короткі терміни розібратися в ситуації, об‘єктивно реагувати на 

виникнення різних непередбачених обставин, убезпечити від них гостей, припинити 

можливі порушення, зібрати докази для подальшого співробітництва з поліцією. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

Загорянська О. Л., Рижак А. І. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Ефективне функціонування туристичного бізнесу є важливим фактором 

соціально-економічного розвитку будь-якої країни, визначає об‘єктивні закони 

розвитку людського суспільства в умовах глобалізаційних тенденцій у світовій 

економіці. У зв‘язку з цим перед українською індустрією туризму постає проблема 

пошуку таких форм і методів управління, які дозволили б зміцнити ринкові позиції 

кожної організації, що займається обслуговуванням туристів, і сприяти тим самим 

подальшому розвитку всієї сфери туристичного бізнесу. Тільки чітко сформульована 

стратегія розвитку туристичної галузі може забезпечити відповідний рівень якості 

туристичних послуг, що відповідає світовим стандартам і зробити український туризм 

конкурентоспроможним і, як наслідок, досягти істотного зростання в Україні 

внутрішнього і в‘їзного туризму. 

Значним внеском у дослідження теоретичних і практичних проблем якості 

послуг у туристичній сфері стали праці вчених Ільенкової С.Д., Карсекіна В.І., 

Качанова В.С., Квартальнова В.О., Кифяк В.Ф., Кочерги О.І., Мальська М.П., 

Окрепилова В.В., Папирян Г.А., Пуцентейло П.Р., Роглєва Х.Й., Сидоренко І.О., 

Смирнов І.Г., Чорненька Н.В., Шаповалова О., Швець І.Ю., Школи І.М. та ін. [1]. 

В силу специфіки своєї природи туристичний бізнес надає не тільки прямий 

економічний вплив на розвиток країни та регіонів, але й істотний непрямий вплив на 

розвиток взаємопов‘язаних галузей: транспорт і зв‘язок, будівництво, сільське 

господарство, виробництво товарів народного споживання, що оцінюється значущим 

мультиплікативний ефект, виступає каталізатором соціально-економічного розвитку, 

прямо і побічно сприяє підвищенню якості життя населення [2]. 

Суб‘єкти туристичної діяльності як самостійні господарюючі структури 

утворюють сферу туристичного обслуговування населення, яка називається 

туристичним бізнесом усередині країни, регіону або всього світу. В Кременчуці таких 

суб‘єктів туристичної діяльності (турагентств) налічується приблизно 72 офіси [3].  

Єдиного підходу до оцінки ефективності роботи турфірми не існує. Туристичний 

бізнес орієнтований на велику кількість чинників і умов, що діють в постійно 

мінливому зовнішньому середовищі, в результаті ефективність функціонування 

організацій туристичного бізнесу не можна розглядати ізольовано від соціальних, 

економічних і організаційних чинників, так як підвищення ефективності виробництва 

зумовлюється взаємозв‘язком цих аспектів, яка веде до певного результату, 

визнаному як мета. Наприклад, в Кременчуці більшість туристичних агентств, 

приблизно 75%, займається виїзним туризмом за кордон на різні напрямки, 

пропонують авіаквитки, бронювання готелів, майже 5% агентств пропонують 

екскурсійну діяльність лише по Україні та 20 % агентств надають послуги з навчання 

та праці, вивчення іноземних мов закордоном. 

Найбільш поширеним є те, що організація туристичного бізнесу повинна 

працювати таким чином, щоб забезпечити максимальний дохід, який асоціюється з 

рентабельною роботою, зростанням прибутку і зниженням витрат. Зараз на 

туристичному ринку Кременчука дуже поширено навчання та праця закордоном, за 

рахунок того, що на підприємствах були дуже великі скорочення працівників та 
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незначне підвищення заробітної плати, але в той же час постійно відбувається 

підвищення цін на продукти, комунальні послуги та інше. Тому люди змушені 

шукати працю, яка буде більш оплачувана і таким чином розвиваються туристичні 

агентства які займаються відправкою клієнтів на роботу закордон.  

Таким чином, можна зробити висновок, що є необхідність вивчення нового 

підходу, що складається не просто в вимірі, а в управлінні ефективністю організації 

туристичного бізнесу, яка склалася в останні роки в зв‘язку з радикальними змінами в 

громадському і економічному розвитку як в світі, так і в нашій країні, розвитку 

системи управління, що включає в себе активне використання стратегічного 

управління, впровадження інтегрованих систем оперативного управління, 

формування пакету послуг, формування планів діяльності на основі комплексного 

вивчення ринку, обліку стратегічних і тактичних цілей, комп‘ютеризації та новітніх 

систем бронювання. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ТУРИЗМЕ 

Дружинина В. В., Черныш Р. О., 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

 

Важнейшим видом экономической деятельности на современном этапе развития 

общества является туризм, который является бюджетообразующим видом многих 

регионов и государств. С каждым годом активизируются туристские системы путем 

предоставления всевозможных удобств, усовершенствоваными  средствами 

обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов, тем самым 

привлекая и мотивируя визит туристов. Одновременно с этим актуализируется 

моделирование туристических процессов, так как дает возможность их 

прогнозировать, а результаты таких прогнозов необходимы для разработки стратегии, 

принятия управленческих решений и планирования в туристической среде на 

различных уровнях и в первую очередь на уровне туристического предприятия.  

На основе сущности понятий «микроэкономика» и «моделирование» раскрыта 

обобщенная дефиниция понятия «микроэкономическое моделирование», что 

представляет собой описание различных микроэкономических явлений и процессов в 

целях выявления основных взаимосвязей между ними с учетом влияния эндогенных и 

экзогенных туристических факторов. На основе исследования когнитивной сущности 

«микроэкономического моделирования в туризме» (рис.1) данное понятие определено 

как система принципов, функций, методов и взаимосвязанных элементов 

туристических предприятий с целью максимизации их прибыли в долгосрочном 

периоде с учетом качества услуг и особенностей местного, регионального и 

национального туристского рынка и качества окружающей среды туристско-

рекреационной территории. 
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Рис. 1. Когнитивная схема микроэкономического моделирования в туризме 
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Производство турпродуктов, необходимых для удовлетворения потребностей 

туристов, с одной стороны, непосредственно зависит от желаний самих потребителей 

– туристов. С другой стороны на развитие туристской индустрии влияет множество 

различных экзогенных и эндогенных факторов. В связи с этим экономика туризма 

является быстро развивающейся, динамичной, стохастичной составляющей 

экономики, но во многих странах она находится еще в стадии развития и становления. 

Причем все факторы можно условно разделить на глобальные и локальные 

(частные). Среди глобальных факторов можно выделить сезонность, политические, 

экономические и природные факторы. Кроме глобальных факторов, существует 

множество других ограничений, которые являются производными от этих факторов и 

так же отрицательно влияют на производственную активность предприятий 

туриндустрии, препятствуя повышению эффективности их функционирования. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить о повышенном интересе со 

стороны науки к применению моделирования процессов, происходящих в 

туристических предприятиях, поскольку на них влияют множество случайных 

параметров, обусловленных различными экономическими, политическими, 

социальными, географическими и другими аспектами.  Для усовершенствования и 

развития систем управления туристическими предприятиями систематически 

происходит внедрение экономико-математического аппарата, так как 

конкурентоспособность требует постоянных и конструктивних изменений. 

 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ У 

ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Загорянська О. Л., Черниш Р. О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Автомобільні дороги Полтавської області є складовою частиною Єдиної 

транспортної системи України і призначені для задоволення суспільних потреб в 

пасажирських та вантажних перевезеннях.  

Проблема дослідження полягає у будівництві автошляхів, тому що це один з 

важливих складових подальшого розвитку регіону, тому необхідно розвивати 

довгострокову комплексну програму, яка активізує економічну діяльність та 

покращення соціальних умов.  

Дискусійними є висновки  Шеремета М.Я., Івахіна Ю. І., Трояновського В. В., 

Новикова А.М., Головка Т.В., Погрібня М.М., Прейгера Д., Харчука О.Г., щодо 

потужностей автошляхів Полтавського регіону, які, на думку авторів, повною мірою 

задовольняють потреби господарського комплексу.  

Аналізуючи особливість проходження транспортних коридорів через територію 

України є регіональна нерівномірність. Більш швидкими темпами розвиток коридорів 

відбувається на Правобережній частині України, а також у приморських областях, 

причому Лівобережна частина України (Полтавська область) залишається майже поза 

увагою даних проектів, у тому числі такі значні транспортні вузли, як Харків, 

Чернігів, Луганськ тощо, які для внутрішніх перевезень відіграють значну роль [1]. 

Полтавський регіон розташований на перехресті різноспрямованих міжнародних 

транспортних магістралей, що певним чином визначає спеціалізацію регіону та 

пріоритети його розвитку. Протяжність існуючої мережі автомобільних доріг області 

становить понад 20 тис. км, з яких дороги загального користування, що знаходяться у 
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загальнодержавній власності та рахуються на балансі Служби автомобільних доріг у 

Полтавській області, мають протяжність 8852,1 км (5,2% від загальної протяжності в 

Україні), з них 871,1 км (4,0%) належать до доріг державного значення та 7981 км 

(5,4%) - до доріг місцевого значення. 

Полтавська область посідає 7 позицію за забезпеченістю автомобільними 

дорогами на 1000 кв. км території, цей показник по області становить 306,8 км при 

середньому показнику по Україні 280,1 км. та 6 місце по Україні за кілометражем на 

1000 чоловік населення 5,7 км при середньому показнику по Україні 3,6 км . Мережа 

доріг державного значення області включає в себе 375 км (або 7,2% від загальної 

протяжності в Україні) доріг за напрямами міжнародних та національних 

транспортних коридорів. Територією регіону проходить міжнародний транспортний 

коридор Київ - Полтава - Харків - Дебальцеве - Ізварине. 

У той же час існуючий державний план заходів фінансового забезпечення, згідно 

якого повинні здійснюватися роботи, які сприяли б розширенню транзитних 

можливостей доріг регіону не враховує всіх потреб Полтавської області. Реальні 

обсяги розбудови та ремонту мережі доріг області в останні роки постійно 

скорочувалися у зв'язку з недостатнім фінансуванням дорожнього господарства. Так, 

у період 2014-2017 років фінансове забезпечення дорожнього комплексу області 

становило лише 15-18% від нормативної потреби, а протяжність збудованих або 

відремонтованих за рік доріг у порівнянні з 1998 роком скоротилися у 3-5 раз, як і 

обсяг фінансування у порівняних цінах [2]. 

Проблеми полягають в тому, що існуючий транспортно-експлуатаційний стан 

автомобільних доріг, які майже вичерпали свій технічний ресурс, не забезпечують 

швидкого, економічного та безпечного перевезення пасажирів, вантажів, і, як 

наслідок, стримують соціально-економічний та екологічний розвиток регіону. 

Сучасний стан транспортної системи також не сприяє привабливості та підвищенню 

конкурентоспроможності автомобільних доріг як для забезпечення транзитних 

міжнародних та внутрішньогосподарських перевезень, так і для розвитку туризму. 

Ускладнює ситуацію і те, що траса Київ -Харків проходить через обласний та районні 

центри, що також зменшує швидкісні можливості та й негативно впливає на 

екологічну ситуацію в місті.  

Оптимізувати стан автодорожнього господарства як України в цілому, так і 

Полтавської області зокрема, можна, ремонтуючи існуючі дороги або розбудовуючи 

нові. З огляду на це ремонт автодоріг не може привести до розв'язання проблем 

транспортної галузі, тому в довгостроковій перспективі більш прийнятним є 

будівництво нових шляхів з дотриманням всіх вимог міжнародних стандартів. Але 

проблемою реалізації таких масштабних робіт є надзвичайна капіталомісткість 

будівництва автомобільних шляхів, адже середня вартість прокладання 1 км дороги в 

Україні в традиційних умовах, за даними різних джерел варіюється від 1 млн дол. до 

5–6 млн дол. [3].  

Отже, реалізація існуючого та подальший розвиток транзитного потенціалу 

області, створення сприятливих умов для учасників перевезень та інших послуг є 

одним із напрямів реалізації стратегії економічного та соціального розвитку області, 

що передбачає прискорене відтворення транспортної інфраструктури як фрагмента 

європейської мережі міжнародних транспортних коридорів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

Тихоліз А.С., Почтовюк А.Б. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток машинобудівної промисловості, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств і виробленої ними продукції, інтеграція у європейське 

суспільство вимагають впровадження інноваційного розвитку виробництва. 

Стимулювання інвестиційної й інноваційної активності, удосконалення кадрової 

політики вимагає використання новітніх підходів до  управлінській діяльності, в тому 

числі й до формування дієвої мотиваційної політики.  

За швидкоплинної кон‘юнктури ринку, коли в машинобудівній галузі діє багато 

виробників, спроможних виготовляти різноманітні продукти, окремій компанії стає 

дедалі складніше утримувати свої ринкові ніші. Один із шляхів залишатись 

конкурентною – це використання передових технологій, що допоможуть прискорити 

виробничі процеси, зробити їх гнучкими через використання робототехніки, 

автоматизацію технологічних процесів, інформатизацію виробництва, що вимагає 

збереження наявних, та залучення нових висококваліфікованих кадрів, які повинні 

бути достатньо вмотивовані. 

Отже, підвищення якості персоналу можливо при умовах удосконалення 

механізму мотивації. Серед складових елементів організаційно-економічного 

механізму посилення трудової мотивації персоналу найважливішим є формування 

ефективної системи оплати і стимулювання праці робітників. Вона має базуватися на 

таких принципових позиціях як: система оплати та заохочення кожного структурного 

підрозділу підприємства та його кожного працівника повинна бути поставлена у 

пряму залежність від результатів виробничо-господарської діяльності усього 

трудового колективу; порядок розподілу коштів на оплату та заохочення між 

колективами й окремими робітниками призваний забезпечувати залежність розміру 

заохочення від їх вкладу у загальні кінцеві результати роботи виробничого 

підрозділу; структура преміальних положень повинна формуватися із урахуванням 

орієнтації на сприяння вирішенню конкретних задач інноваційного розвитку. 

З урахуванням специфіки виробництва на великому високодиверсіфікаційному 

підприємстві практичне вирішення цієї задачі можливо забезпечити шляхом: 

– розробки гнучкої системи оплати праці та збільшенням надтарифної частини 

заробітної плати; 

– удосконаленням системи показників оцінки результативності діяльності, які 

використовуються при формуванні й розподілі фондів оплати праці та 

заохочувальних фондів; 

– забезпеченням диференціації оплати праці робітників залежно від їх 

індивідуальних досягнень, результатів діяльності структурного підрозділу і 

підприємства в цілому; 

– доповненням традиційних заходів комплексом нетрадиційних форм та методів 

стимулювання робітників підприємства, цілеспрямованих на підвищення мотивації до 

високоефективної праці. 
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Диференціація тарифних ставок і окладів повинна бути спрямована на підвищення 

ролі та значущості тарифу в оплаті праці робітників. Відносно підприємств 

машинобудування пріоритет у оплаті праці доцільно віддавати працівникам провідних 

професій з інтенсивним характером праці: робітникам-верстатникам; провідним 

інженерам-конструкторам, інженерам-технологам, лінійному персоналу цехів; 

маркетологам; керівникам структурних підрозділів виробництва, що сприятиме 

підвищенню престижності їхньої праці та мотивуватиме до ефективності в роботі. 

Щодо розвитку надтарифної частини заробітної плати, яка має важливу значущість 

для посилення мотиваційного потенціалу оплати праці робітників заводу, може бути 

доцільним впровадження таких заходів, як встановлення надбавок працівникам за 

професійну майстерність, керівникам та спеціалістам − за високі трудові досягнення; 

персональних окладів замість тарифних ставок кваліфікованим робітникам, які 

зайняті на особливо важливих та відповідальних операціях; доплат за суміщення 

професій, поширення зон обслуговування, багатозмінний режим праці. Важливими 

для працівників можуть стати й заходи соціального характеру, запровадження форм 

нематеріальної мотивації, дотримання корпоративної культури. 

Для забезпечення високої мотивації праці оплата персоналу повинна бути 

диференційована не тільки у відповідності з результатами роботи кожного працівника, 

але й з урахуванням загальних трудових досягнень колективів структурних 

виробничих підрозділів та підприємства в цілому. З цією метою пропонується 

впровадження у систему оплати праці робітників методичні підходи щодо 

корегування базових тарифних ставок і окладів за допомогою коефіцієнтів трудового 

внеску, розміри яких поставлено у пряму залежність від виконання кожним 

структурним підрозділом планових показників за обсягами виробництва, чисельності 

працюючих, якості праці та фінансових можливостей підприємства.  

Реальний коефіцієнт трудового внеску 
р

бТ виражається через плановий коефіцієнт 

внеску 
п

бТ , скоригований на показники, що характеризують відхилення фактичних 

результатів від планових: о

п

б

р

б RТТ 
. 

Загальний індекс показників корегування (Rо) розраховується як: Rо = 1  Re , 

де е –число індексів; Re- часткові е індекси показників діяльності цехів. 

Диференціація такого коефіцієнту має особливу значущість у проектно-

конструкторських підрозділах, тому що є дійовим стимулятором мотивації 

максимального використання творчого потенціалу кожного спеціаліста у вирішенні 

задач нарощування конкурентоспроможності складної високотехнологічної продукції, 

що випускається. 

 

КЛЮЧОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  

ДО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Гориславець К.О., Вєдєніна Ю.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сучасних підприємствах, актуальним є питання використання спеціальних 

технологій для побудови бізнес-системи, а також вибір методів її оцінки та 

моделювання з визначенням конкретних процесів, необхідних для досягнення цілей 

підприємства. Підприємство – це соціальна система, яку слід розглядати як складний 
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організм із багатьма складовими та вимірами – виробництвом, споживачами та 

постачальниками [1].  Спеціальні методики та концепції допомагають керівникам 

приймати раціональні рішення та передбачити результат їх реалізації. 

Під моделюванням бізнес-процесів розуміють процес їх опису, що дозволяє 

визначити поточну оцінку діяльності підприємства стосовно вимог, що 

пред‘являються до його функціонування, управління, ефективності, кінцевих 

результатів діяльності та ступеня задоволеності споживача [2]. Метою моделювання 

бізнес-процесів на підприємствах є формалізація та візуалізація бізнес-системи. Це 

може здійснюватися в текстовій, табличній та символічній формах. Найбільш 

ефективною є графічна форма, оскільки вона більш зручна для аналітичної обробки 

інформації. Сформовані моделі мають відображати структуру бізнес-системи 

підприємства, деталізований опис бізнес-процесів, їх взаємозв‘язок та послідовність.  

Оптимізація бізнес-процесів, незалежно від чисельності працівників 

підприємства, на будь-якому етапі його еволюційного розвитку, дозволяє закріпити ті 

або інші функції не тільки за визначеними структурними підрозділами, але і за 

конкретними фахівцями. Схематично цикл удосконалення бізнес-процесів 

зображують у вигляді колеса, що демонструє безперервність даного процесу (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Цикл PDCA Демінга-Шухарта 

 

PDCA-цикл Демінга-Шухарта – це технологія безперервного поліпшення 

процесів як в бізнесі, так і в будь-який інший сфері діяльності. Даний метод 

використовують у кризових ситуаціях, адже він «розганяє» робочі процеси та 

стимулює їх до постійного росту.  

З метою реалізації бізнес-моделей застосовують інструменти моделювання. 

Найвідомішими мовами графічного моделювання бізнес-процесів є UML (Unified 

Modeling Language), BPEL (Business Process Execution Language), BPMN (Business 

Process Model and Notation). Мова UML пропонує об‘єктно-орієнтований підхід до 

моделювання. BPMN, представляє собою нотацію, яка призначена для опису бізнес-

процесу у графічній формі і орієнтована на послідовність використання бізнес-

процесу. Мова виконання бізнес-процесів BPEL описує виконання бізнес-процесу у 

формалізованому вигляді, який є зручним для автоматичної інтерпретації. На 

сучасному етапі в бізнес-моделюванні можна виділити такі основні 

методології (рис. 2). 

Що робити? 

Як робити? 

Що та як 

покращити? 

 

Робіть те, що 

було 

заплановано! 

Результативно? 

Ефективно? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/BPMN
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Слід відмітити, що методологія IDEF складається з 14 компонент, найбільш 

важливими з яких є: IDEF0 (методологія моделювання функціональних блоків); 

IDEF1 (методологія моделювання інформаційних потоків в компанії); IDEF2 

(методологія моделювання динаміки розвитку компанії); IDEF3 (методологія 

документування бізнеспроцесів в компанії); IDEF4 (методологія опису різних об'єктів 

в компанії і дій над ними); IDEF5 (методологія опису поточного стану компанії і 

тенденцій його зміни). Також активно використовуються нотації DFD, які дозволяють 

відобразити послідовність робіт, що виконуються в ході процесу, і потоки інформації, 

що циркулюють між цими роботами.  

 

 
Рис. 2 – Сучасні методології моделювання бізнес-процесів 

 

Таким чином, моделювання бізнес-процесів, як правило, здійснюється та 

використовується бізнес-аналітиками і менеджерами, які прагнуть підвищити 

ефективність бізнес-процесу та його якість. На великих підприємствах без 

формалізації та опису бізнес-процесів досить складно забезпечити належний рівень 

технологічної та виконавчої дисципліни, адже саме формалізація та опис бізнес-

процесів є ключовою умовою для їх автоматизації.  
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В 

РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Лисич В.В., Різніченко Л.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Важливим показником ефективного функціонування та розвитку будь-якого 

підприємства є кількість впроваджених на ньому інновацій з урахуванням рівня їх 

новизни. Така оцінка здійснюється на основі аналізу  інформації про 

конкурентоздатну продукцію, з якою підприємство виходить на ринок. При цьому 

рівень новизни інновації визначається на засадах моніторингу істотних властивостей 

інноваційної ідеї та порівняння відносного рівня її новизни з аналогами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Оцінку інноваційної діяльності підприємства також можна здійснювати, 

використовуючи такі показники, як впровадження нових технологічних процесів, 

автоматизації та гнучкості виробництва й освоєння нових видів продукції. Проте 

використання кількості інновацій як показника, що характеризує інноваційну 

діяльність підприємства ускладнено у зв‘язку з неможливістю його точного 

розрахунку. Саме тому визначення економічної ефективності інноваційної діяльності 

доцільно здійснювати з використанням економічних результатів. 

Таким чином, під інноваційним потенціалом підприємства розуміється 

сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних активів підприємства, що 

використовуються в процесі здійснення інноваційної діяльності. Він містить усі 

ресурси, що в змозі забезпечити досягнення конкурентних переваг підприємства з 

використанням інновацій (рис. 1).  

Інноваційний потенціал складається з виробничого, кадрового, технологічного, 

економічного, науково – технологічного та фінансового. Важливим його елементом є 

інтелектуальний потенціал, завдяки якому підприємства мають можливості 

формувати конкурентні переваги, до яких належать ідеї, кваліфікаційний рівень 

персоналу, ступінь впровадження інформаційних технологій тощо. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Схема послідовності оцінки інноваційного потенціалу 

 

Оцінку інноваційного потенціалу слід здійснювати з урахуванням впливу 

зовнішнього середовища та наявних стратегічних можливостей підприємства (рис. 2). 

Причому доцільно здійснювати аналіз як внутрішнього стану інноваційного 

потенціалу, так і зовнішніх чинників з урахуванням наявного потенціалу конкурентів. 

Крім того, такий аналіз необхідно здійснювати з урахуванням стратегічних позицій 

підприємства в минулому, теперішньому і майбутньому часі. 

Моніторинг наявних ресурсів підприємства, в тому числі: вартості основних виробничих і 

невиробничих, а також оборотних фондів та матеріальних запасів; обсягів фінансових і 
нематеріальних ресурсів (патентів, ліцензії, інформація, технологія, ноу – хау), чисельності 

зайнятих інноваційною діяльністю 

 

 
Аналіз освітнього, кваліфікаційного, психологічного і мотиваційного потенціалів персоналу, 

здатного до розробки нової продукції 

 

 
Встановлення можливостей керівного складу підприємства оптимально використовувати його 

ресурси та розробляти гнучкі організаційні структури управління  
 

 
Визначення інноваційної спроможності підприємства  

(його здатності до оновлення продукції, зміни технології, впровадження нововведень) 

 

 
Розробка інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

 

 
Аналіз фінансового стану підприємства, рівня його кредито-  та платоспроможності  
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Інноваційний потенціалу можна розглядати і як інвестиційні можливості 

підприємства на певному проміжку часу. Сталий інноваційний розвиток передбачає 

необхідність моніторингу інноваційного потенціалу та оцінки його в процесі 

реалізації. Основною метою такого моніторингу має стати отримання керівництвом 

підприємства інформації про стан інноваційного потенціалу та можливості його 

ефективної реалізації. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Схема моніторингу та оцінки інноваційного потенціалу 

 

Отже, оцінювання потенціалу інновацій та інноваційної діяльності, їх 

моніторинг є важливим критерієм відбору, підтримки та поширення інновацій, що 

слугує основою періодичного технічного та технологічного оновлення виробництва, 

джерелом прискорення науково – технічного прогресу, створення та випуску 

конкурентоспроможної продукції, сприяє підвищенню ефективності виробництва та 

економічному зростанню країни. 

Для машинобудівних підприємств Полтавської області необхідно виділити такі 

напрями підвищення ефективності інвестиційного потенціалу:побудова і розроблення 

інвестиційної стратегії розвитку підприємства, що буде враховувати за доцільне 

збільшення рентабельності інвестицій;вдосконалення управління інвестиційним 

потенціалом підприємства, що потребує побудови відповідної управлінської системи. 

 

ERP-СИСТЕМА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

Москаленко В.В., Вєдєніна Ю.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Ринок товарів та послуг розвивається швидкими темпами, а тому кожному 

підприємству, яке прагне зберігати позиції на ринку, необхідно впроваджувати 

Оцінка інноваційного 

потенціалу, визначення його 

стану 

Стратегічні можливості 

інноваційного розвитку 

підприємства 

 
внутрішній 

 
зовнішній (порівняння з 
потенціалом конкурента 

 

аналіз можливостей 
технологічного 

розвитку 

 

пошук нових 

ринкових 
можливостей 

 

Здійснення моніторингу інноваційного потенціалу 

 

Обґрунтування, вибір та розробка інноваційної 

стратегії розвитку підприємства 

 

 
Реалізація інноваційного потенціалу з урахуванням 

мети інноваційного розвитку підприємства 

 

 
Розвиток конкурентних переваг 

підприємства 

 

Обґрунтування нових стратегічних 

напрямів розвитку підприємства 

 



117 

 

 

інновації. Західні вчені та аналітики зазначають, що ефективність ІТ-ресурсу є однією 

з найважливіших та сильних сторін будь-якої організації. Саме тому особливо 

актуальними є розробка та впровадження автоматизованих інформаційних систем 

бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, що сприяють покращенню процесу 

обробки інформації та дозволяють більш ефективно працювати підприємству. 

ERP-система — корпоративна інформаційна система, призначена для 

автоматизації обліку й управління. Концепція ERP отримала широку популярність 

серед підприємств-інноваторів наприкінці 1990-х рр.. і представляє собою 

технологічно та ідейно розвинене продовження простіших концепцій, таких як MRP 

(Material Requirement Planning — Планування матеріальних потреб) і MRP II 

(Manufacturing Resource Planning — Планування виробничих ресурсів) [1].  

Перевага таких систем в тому, що вони є замовними програмними продуктами, а 

отже компанія-замовник має можливість отримати унікальний комплект модулів, які 

б охоплювали специфічні умови планування виробництва, моделювали потік 

замовлень. До того ж такий програмний продукт характеризується залученням до 

автоматизованої системи управління тих напрямків діяльності менеджменту, які є 

найбільш вагомими та трудомісткими для конкретної організації (рис. 1). 

У разі впровадження таких систем, операційні функції менеджменту різних 

рівнів зводяться до планування та керівництва процесом впровадження і 

налаштування поставлених модулів, а також забезпечення подальшого 

обслуговування та контролю за ефективністю використання системи. 

 

 
Рис. 1  Напрямки діяльності менеджменту ERP-систем 

 

Однак є й недоліки ERP-систем, такі як недостатність інвестування в IT-проект і 

як наслідок, проект затягнеться на досить тривалий строк. Системи через високу 

вартість доступні тільки великим підприємствам [2].  
Нині на світовому ринку близько 500 систем, відповідних до стандартів ERP. За 

оцінками фахівців протягом останніх років основними гравцями на ринку ERP-систем 

були та залишаються компанії "SAP", "Oracle", "1 С" та "Інформаційні технології". 
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Основними споживачами систем такого класу є промислові підприємства, 

підприємства оптової і роздрібної торгівлі, банківський сектор. 

Зарубіжна система автоматизованого управління SAP R/3 викликає найбільший 

інтерес у керівників і власників великих компаній. Система має інтегроване сховище 

даних, засоби управління інформаційними потоками, в системі відтворені процеси 

бізнесу. При впровадженні достатньо налагодити систему згідно вимогам 

конкретного користувача. Основними модулями системи є: фінанси, управління 

бюджетом, контролінг, управління матеріальними потоками, збут, техобслуговування 

і ремонт устаткування.  

Найвідомішою вітчизняною компанією з розробки програмного забезпечення є 

корпорація «Інформаційні технології», програмний продукт якої – система IT-

Enterprise – повнофункціональна ERP, MRPII, MES, APS, EAM, SCM, CRM-система, 

котра охоплює всі сторони діяльності  підприємства, а також забезпечує ефективне 

управління групою підприємств. Система IT-Enterprise  має завершені комплексні 

проекти впровадження на промислових підприємствах машинобудування, 

приладобудування, суднобудування, металургії, хімічної, харчової, кабельної и 

гірничодобувної  промисловості, включаючи впровадження контурів управління 

виробництвом, логістики, контролінгу, бюджетування та ін.. 

Таким чином, впровадження ERP-системи являє собою не просто процес заміни 

програмного забезпечення, а початок безперервного процесу змін, розвитку і 

поліпшення бізнес-процесів. Злагоджена та гармонійна робота всіх систем 

підприємства, які виступають як компоненти однієї системи, забезпечує організації 

досягнення визначених завдань. Тому, об‘єднавши всі аспекти бізнесу в єдину 

систему, ERP сприяє скороченню витрат і підвищенню ефективності та якості роботи, 

дозволяє заощадити час та обігові кошти. 
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У сучасних умовах інформатизації господарських процесів підприємств 

великого значення набувають інформаційні технології, серед яких переважають такі, 

що базуються на використанні мережі Інтернет. У кінці 1990-х рр. з'явилося поняття 

CRM (Customer Relationship Management – управління взаємовідносинами з 

клієнтами) і CRM-системи, головне завдання яких – підвищення ефективності бізнес-

процесів, зосереджених у "front-office", спрямованих на залучення і утримання 

клієнтів (в маркетингу, продажах, сервісі і обслуговуванні, незалежно від каналу, 

через який відбувається контакт з клієнтом). Значний внесок у розвиток теорії 

управління відносинами з клієнтами здійснили такі вчені, як:                П. Гембл [1], 

П. Грінберг [2], Е. Пейн, М. Стоун, Н. Вудкок . 
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Метою дослідження є обґрунтування доцільності впровадження логістичної 

CRM-програми обслуговування клієнтів. 

Стратегія CRM передбачає створення і утримання унікальних конкурентних 

переваг за рахунок кваліфікованого управління взаємовідносинами з клієнтами. 

Управління взаємовідносинами з клієнтами - ділова стратегія залучення та управління 

клієнтами, націлена на оптимізацію їх цінності в довгостроковій перспективі. CRM 

передбачає наявність в організації філософії та культури, орієнтованих на клієнта, 

спрямованих на ефективність роботи в області маркетингу, продажів і сервісного 

обслуговування. СRM-система (Сustomer Relationship Management) – це набір 

програмних додатків, функцій та інструментів, які пов‘язані між собою бізнес-

логікою та інтегровані в єдину корпоративну інформаційну систему, що призначена 

для автоматизації стратегії підприємства, а саме, підвищення рівня продажів, 

оптимізації маркетингу та покращення обслуговування клієнтів шляхом зберігання 

інформації про клієнтів та історії взаємовідносин з ними, встановлення та 

покращення процедур та аналізу результатів. 

Основні функціональні особливості впровадження CRM-системи  на 

підприємстві.  

 

 

 

Рис. 3.7. Функціональні особливості CRM-системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні функціональні особливості впровадження CRM-системи 

 

З точки зору стратегічного розвитку, CRM-систему можна розглядати як 

стратегію економічної діяльності, яка полягає у дослідженні попиту існуючих та 
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потенційних клієнтів кожного окремого підприємства. Вся доступна інформація, яка 

характеризує деякі фінансові та поведінкові аспекти клієнтів в процесі періоду 

взаємодії з підприємством допомагає формувати плани їх залучення, зацікавлення та 

утримання. Отже, на основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і таким 

чином підприємство досягає поставлених цілей і покращує фінансові показники своєї 

діяльності. Вхідною інформацією для CRM-системи є: характеристики клієнта: 

історія контактів (покупки, запити на обслуговування, інформаційні запити, скарги 

тощо), його профіль (вік, дохід, наявність дітей, професія, місце проживання.), історія 

покупок (що купив, кількість, спосіб оплати, наявність заборгованості);  дані про 

організацію (структура продажів, параметри поточного стану бізнесу). 

Ефект від впровадження CRM з точки зору управління бізнесом проявляється в 

тому, що процес прийняття рішення за рахунок автоматизації переноситься на більш 

низький рівень і уніфікується. За рахунок цього підвищується швидкість реакції на 

запити, росте швидкість обороту коштів і знижуються витрати. Серед основних 

причин запровадження CRM-систем в діяльності підприємства можна виділити 

наступні: зростання конкуренції, що спричиняє проблеми утримання клієнтів; 

спрощення доступу до постачальників товарів і послуг через використання мережі 

Інтернет; оптимізація процесів зберігання, обробки та користування інформацією 

в результаті взаємодії із зовнішнім середовищем та всередині підприємства; 

розширення спектру продукції, що спричиняє необхідність пропозиції клієнтам 

індивідуальних рішень, а це, в свою чергу, потребує залучення клієнта як партнера в 

дизайні і виробництві продукту і послуг. 
Список використаних джерел 

1. Гэмбл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителем / П. Гэмбл, М. Стоун. − М. : 

«ФАИР-ПРЕСС». – 2002. – 512 с.  

2. Гринберг П. CRM со скоростью света = CRM at the speed of light. / П. Гринберг. – С.-

Пб. : Символ Плюс, 2007. − 528 с.  

 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ 

Кузьменко В.І., Вєлькін Б.О., Буряк Є.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Перехід України до інноваційної моделі розвитку економіки дозволить змінити 

пріоритети інвестицій у напрямку наукоємких галузей.  

Вирішальне місце у промисловій політиці України повинно відводитися 

машинобудуванню, продукція якого є одним з основних каналів впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу як у сфері виробництва, так і споживання.  

Розглянемо основні напрямки інноваційної діяльності на прикладі провідного 

підприємства машинобудівної галузі – АТ «Крюківський вагонобудівний завод».  

Це підприємство є представником такої високотехнологічної підгалузі 

машинобудування як вагонобудування, тому тенденції щодо впровадження інновацій 

на ньому, можна поширити на усі підприємства даної галузі. Основними видами 

діяльності АТ «КВБЗ» є розробка та виготовлення широкої гами магістральних 

вантажних і пасажирських вагонів, запасних частин, візків та колісних пар, 

швидкісних денних поїздів міжрегіональних локомотивної тяги і швидкісних 

міжрегіональних двосистемних електропоїздів, залізничних коліс і осей, 
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виготовлених за вітчизняними і міжнародними стандартами, в тому числі UIC, ISO 

9001 і AAR, вагонів метро, поверхових та тунельних ескалаторів, запасних частин для 

вагонів метро і метрополітенів, дорожньо-будівельної техніки. 

У рамках диверсифікації виробництва ведеться поступове перепрофілювання 

заводу на інші види продукції, у тому числі на автодорожню, комунальну техніку 

(автогрейдери, вакуумна та механічна підмітально-прибиральна машина, 

напівпричепи вантажопідйомністю до 35 тонн) та техніку оборонного призначення 

(лазне-пральний мобільний комплекс, ПЗМ-3, напівпричепи вантажопідйомністю до 

60 тонн, екскаватор). 

Прикладом товарних інновацій на підприємстві є створення модельного ряду 

сучасних вантажних і пасажирських електровозів для українських залізниць з 

асинхронним тяговим приводом; металоконструкцій для подрібнювальних камер; 

житлових модульних контейнерів; мобільних банно-пральних комплексів. 

До технологічних інноваційна АТ «КВБЗ» належить: 

- виробництво вагона-цистерни бункерного типу для перевезення 

пиловугільного палива моделі 19-7126 з гравітаційним завантаженням через верхні 

завантажувальні люки на спеціальних навантажувальних пристроях і розвантаженням 

під тиском стислого азоту 0,2 МПа через систему трубопроводів; 

- збільшення гарантійного строку експлуатації буксових вузлів до восьми років 

або 800 тис. км у результаті застосування дворядних касетних конічних підшипників 

типу TBU150х250х160; наплавлення ударно-тягових поверхонь автозчепів у 

середовищі аргону із твердістю поверхонь після наплавлення 400-500 НВ. 

У сучасних умовах від чіткої розробки ефективної системи мотивації залежить 

не тільки підвищення соціальної і творчої активності працівників, але і кінцевий 

результат діяльності підприємства. У зв‘язку з цим необхідно постійне збільшення 

внеску кожного працівника в розвиток інноваційного потенціалу, а одним із основних 

завдань кожного суб‘єкта господарювання стає пошук ефективних способів 

мотивації, що забезпечують активізацію людського фактору. Концепція інноваційної 

моделі мотивування персоналу до впровадження інновацій складається з п‘яти 

складових: 

1. Потреба індивідуума у прояві особистих якостей. Ця потреба виникає у 

людини у зв‘язку з соціально-психологічною необхідністю до самовиживання. 

2. Багатофакторний аналіз умов, які стають мотивуючими, дозволив 

узагальнити усі мотиви в такі групи: а) внутрішня культура організації;           б) 

застосування прогресивних методів управління; в) система навчання та підвищення 

кваліфікаційного рівня персоналу; г) створення інформаційно-технічної бази 

(сучасної інформаційної системи управління; д) фінансовий фактор (наявність 

власних фінансових ресурсів, платоспроможність підприємства, інноваційна 

спрямованість інвестицій); е) система винагород.  

3. Доведення керівництвом цілей інноваційної діяльності підприємства. 

4. Формулювання інноваційних ідей. Цей етап є вирішальним та залежить від 

творчого та наукового потенціалу самого персоналу, його винахідливості. 

5. Зворотній зв'язок. На цьому етапі виявляється задоволеність працівника або 

групи працівників інновацією.  

Дана модель мотивування персоналу до інноваційної діяльності є прийнятною 

для ПАТ «КВБЗ», тому що враховує велику кількість факторів, які тим чи іншим 

чином впливають на процес визначення мотивів персоналу. 
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Державі вкрай необхідно стійке зростання всіх галузей економіки, в тому числі 

машинобудівної, і досягти цього стане можливим внаслідок євроінтеграції. Таким 

чином, пошук резервів інноваційної активності машинобудівної галузі потребує 

чіткого уявлення про стан підприємств та ринку в цілому, ефективне фінансове, 

маркетингове та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. 

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦИФРУВАННЯ РОСЛИННИЦТВА ЯК 

НАПРЯМ ОПТИМІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПОЛІВ  

(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ») 

Сакун Л. М., Половинко Т.С. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасна аграрна галузь – це високотехнологічна сфера, в якій застосовуються 

найсучасніші досягнення науки й техніки. 

Головною проблемою ефективного господарювання на полях є відсутність 

контролю за посівами. Для вирішення цієї проблеми раніше використовували 

супутникові зображення, але вони не приносили якісний ефект та мали неточності. 

Тому на сьогодні використання безпілотних літальних апаратів (далі БПЛА) є 

ефективним напрямом оптимізації моніторингу стану сільськогосподарських земель. 

Безпілотні літальні апарати за невеликий проміжок часу здатні обстежити сотні 

гектарів угідь і оперативно надати інформацію щодо їхнього стану. Порівняємо 

характеристики використання супутника та безпілотного літального апарату (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика супутника та БПЛА [1] 
 Супутник БПЛА 

Реальна площа поля, його рельєф - + 

Стан поля, наявність калюж, солончаків, підтоплень, 

заболочування 
+ + 

Площа виконаних технологічних операцій - + 

Якість виконаних операцій - + 

Стан і динаміка вегетації на основі індексу NDVI + + 

Наявність на полі бур‘янів - + 

 

Отже, використання БПЛА є значно ефективнішим засобом моніторингу стану 

сільськогосподарських земель.  

ТОВ «Гермес-Трейдінг» – це потужне аграрне підприємство, яке входить в ТОП-

15 вітчизняних зернотрейдерів, тісно співпрацюючи з сільгоспвиробниками більшості 

регіонів України. Підприємство має земельний банк – 75 тис. га родючих 

сільськогосподарських земель. Стратегія компанії спрямована на ефективне 

використання орних земель з урахуванням кліматичних особливостей районів і 

вирощуваних культур. Особлива увага приділяється питанню якісного обробітку та 

збагаченню ґрунтів.  

ТОВ «Гермес-Трейдінг» має намір впровадити використання БПЛА, що 

дозволить отримувати інформацію про стан грунтів та сформувати детальну карту 

полів. Завдяки точному збору даних можна більш чітко прогнозувати врожай та 

трансформувати дані в зрозумілу систему управлінської звітності. Також, це дасть 



123 

 

 

можливість розробляти більш точні комерційні стратегії та стратегії хеджування 

задовго до початку збирання врожаю на основі отриманої інформації. 

Важливим аспектом є прорахувані бюджетні витрати на використання новітніх 

технологій. Середня вартість звичайного БПЛА без спеціальних технологій 

коливаються від € 1500 до € 3500. Технологічні дрони, які оснащені спеціальними 

гіперспектральними камерами і іншим спеціальним обладнанням починаються з 

€8000, деякі моделі - з € 30 000. 

Незважаючи на бюджетні витрати дана інвестиція для ТОВ «Гермес-Трейдінг» є 

необхідною. Плюсами використання БПЛА є: 

 висока мобільність і оперативність проведення зйомки; 

 точність від 2 сантиметрів; 

 можливість зйомки в умовах хмарності; 

 висока продуктивність та економічність. 

Розглянемо детальніше отриманий ефект від використання БПЛА в аграрному 

секторі (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Ефект від використання безпілотних літальних апаратів  

Прибуток від використання БПЛА складається з економії насіння, агродобрив та 

підвищення врожайності за рахунок вирівнювання її по полю, попередження 

непродуктивних витрат врожаю. При правильному використанні БПЛА економія 

становить до 30%, а економія насіннєвого матеріалу сягає 20%. За досвідом фермерів 

французької OCEALIA Group, завдяки застосуванню дронів підвищення врожаю 

становило в середньому до 10% [2].  

Отже, ініціатива залучення БПЛА допоможе ТОВ «Гермес-Трейдінг» покращити 

показники врожайності, оперативно реагуючи на різноманітні ризики, а також 

знизити витрати шляхом локалізованого та точного використання засобів захисту 

рослин, та меншої кількості посівних матеріалів. 
 

Економічний ефект Екологічний ефект 

Оптимізація витрат на виробництво, 

підвищення якості планування 

виробничої діяльності та уточнення 

прогнозів отримання прибутків від 

реалізації продукції.  

Корегування кількісті та часу 

обробок і підживлень. 

Оптимізування витрат агрохімікатів.  

Мінімізація використання насінневого 

матеріалу, добрив, польного за рахунок 

запобігання їх непродуктивних витрат.  

Запобігання втрат врожаїв за рахунок 

неякісного проведення технологічних 

операцій, пошкоджень хворобами та 

шкідниками, крадіжок тощо. 

Своєчасне планування пересівання 

частини площ у разі значних 

пошкоджень рослин. Оптимізація 

витрат води на зрошуваних землях. 

 

Виявлення та виправлення недоліків 

проведення обробітку ґрунту, сівби 

чи збирання рослин. Збереження 

навколишнього середовища. 
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СИСТЕМА  «ГАЛАКТИКА AMM» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА  

Семеніхіна В.В., Орлова К.О. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Актуальність теми обумовлена тим, що успішний розвиток металургійного 

комплексу, який є стержнем національної економіки України неможливий без 

створення новітньої IT-структури. Одним з ефективних напрямків удосконалення 

управління корпорацією є розробка та впровадження сучасних інформаційно-

управляючих систем і технологій [1, с. 356]. 

Значний внесок у розробку загальнотеоретичних питань розвитку 

інформаційних систем і процесів зробили такі вітчизняні вчені як            Башин Ю. Б., 

Безбогов А. А., Бугорський В. Н., Косяков С. В. Серед закордонних науковців слід 

виділити таких як Квантер Дж., Коттс Д., Сігл Д., Хейг М.  

 Метою роботи є обґрунтування переваг впровадження інноваційної системи 

управління виробництвом «Галактика AMM» у діяльність ПрАТ «Полтавський ГЗК» 

задля подальшого розвитку металургійного комбінату в сучасних умовах бізнесу. 

Об‘єктом дослідження є гірничорудне підприємство, яке спеціалізується на 

виробництві та експорті залізорудних окатишів. Для побудови ефективного 

виробництва за рахунок оптимізації роботи підприємства пропонується впровадження 

системи управління виробництвом. «Галактика АММ» – інноваційний програмний 

продукт, який не має аналогів на ринку СНД, заснований на якісно новій моделі 

управління всіма ланками виробничого циклу на промислових підприємствах [2, с. 1]. 

З її допомогою забезпечується скорочення тривалості виробничого циклу, 

підвищення кількості реалізованих у термін замовлень, збільшення обсягів 

виробництва. 

Система розроблена в першу чергу для: 

 підприємств машино- і приладобудування, літакобудування, 

суднобудування, підприємств, що виробляють автокомпоненти, обладнання, тобто, 

для тих галузей де є дискретне виробництво зі складною структурою виробів і 

технологією виробництва, з величезною мережею поставок матеріалів, покупних 

комплектуючих і виконання послуг з міжзаводською кооперацією; 

 науково-дослідних і дослідно-конструкторських бюро, які займаються 

одночасно як розробками продукції, так і випуском одиничних дослідних 

екземплярів. У цьому випадку переваги системи в тому, що вона вміє синхронно 

планувати процес розробки, освоєння виробів і їх виробництво; 

 організацій, у яких потрібно керувати ланцюгами поставок. Це можуть 

бути як промислові підприємства, де досягнутий високий рівень міжзаводської 
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кооперації, наприклад, організації, що володіють широкою дистриб‘юторською 

мережею та мають велику кількість точок, куди потрібно поставляти продукцію. 

Система може добре планувати такі поставки з урахуванням багатьох обмежень. 

Освоєння спеціалістами програми відбувається в процесі спілкування, здачі-

прийому макету, демонстрації системи. Час із моменту установки системи на робоче 

місце, до моменту, коли фахівець починає працювати – це лічені дні. Якщо метою 

проекту ставити не автоматизацію, а збільшення обсягу виробництва та паралельно 

працювати в інших напрямках, таких як впровадження бережливого виробництва, 

розширення рівня взаємовідносин з субпідрядниками , то окупність проекту 

практично дорівнюватиме його тривалості. У «Галактики АММ» три ключові 

відмінності від аналогічних систем (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Ключові відмінності системи «Галактика АММ» 

 

Застосування системи забезпечить для комбінату наступні переваги: 

 інтеграцію з обліковою системою підприємства (IT-підприємство); 

 високу швидкість розрахунку планів і світових потреб у залізорудній 

продукції; 

 представлення ходу виконання замовлень у вигляді діаграм робіт; 

 аналіз планів, факту, потреб у ресурсах у вигляді аналітичних форм. 

Отже, комплексне рішення «Галактика АММ» дозволить здійснити підтримку 

будь-яких існуючих на металургійному підприємстві особливостей планування та 

процедур управління, а також надасть можливість швидкої їх адаптації відповідно до 

ринкових змін. 
Список використаних джерел 

1. Орлова Н. О. Впровадження інформаційних технологій в систему 

корпоративного управління / Орлова Н. О., Мохова Ю. Л. // Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету. – 2017. – № 4(3). – С. 355-365. 

2. Управління виробництвом (АММ) [Електронний ресурс] / «Корпорація 

«Галактика». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://galaktika.ua/blog/upravlinnya-

virobnictvom-amm.html?lang=uk. 

Ключові відмінності інформаційної системи «ГАЛАКТИКА 

АММ»: 

 Система управляє наскрізним процесом реалізації замовлень. Вона спочатку 

створювалася, щоб управляти процесом реалізації замовлення на всіх стадіях, а не 

для покриття функціональних потреб окремих підрозділів, як у багатьох інших 

ERP системах. 

Система побудована на сучасній платформі XAFARI. Для того, щоб стати 

фахівцем у ERP-системах, потрібно вивчати їх, тоді як систему «Галактика 

АММ» може розвивати будь-який фахівець. 

Спочатку опрацьовуються процедури, які будуть запускатися в систему, і якщо 

підприємство має організаційні недоліки, то вони виправляються. Система вміє 

планувати практично на будь-якому рівні готовності вихідних даних. Жодна ERP-

система таке завдання вирішити не зможе. 
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НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Метель В.І., Вєлькін Б.О., Сакун Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

За сучасних обставин впровадження ефективного механізму управління 

соціально відповідальною діяльністю на підприємствах стає першочерговим 

завданням. Вирішення соціальних проблем лежить у напрямку узгодження 

економічного розвитку промислових підприємств з інтересами зовнішнього 

середовища. 

Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств в першу чергу полягає 

в максимально повній сплаті податків, дотримання законодавства про працю та 

охорону навколишнього середовища, в створенні робочих місць, в добродійних 

заходах. Всі ці заходи спрямовані на зовнішнє середовище підприємства.  

Серед ініціатив, які спрямовані на внутрішнє середовище, можна виділити 

наступні: чесна оплата праці, соціальні гарантії, офіційне працевлаштування 

співробітників, належні умови праці, надання можливості розвитку персоналу, 

забезпечення рівних прав співробітників незалежно від їх статі, віку, расової 

приналежності, політичних поглядів тощо, підвищення якості трудового життя, 

розвиток соціального партнерства, підвищення продуктивності, поліпшення 

конкурентоспроможності, оптимізація витрат, реалізація стратегії подальшого 

розвитку, покращення іміджу, збільшення товарообігу та кількості споживачів. 

Промислові підприємства більшу увагу приділяють внутрішнім соціальним 

програмам, які спрямовані на їхніх працівників.  

Але розв‘язання таких питань, як задоволення потреб споживачів, подолання 

корупції, виконання податкових зобов‘язань, питання сертифікації, якості 

продукту теж актуальні на сучасному етапі ведення бізнесу. 

У країнах Європи офіційне визнання корпоративної соціальної 

відповідальності пов‘язано з Лісабонським самітом та публікацією «Зеленої 

книги з корпоративної соціальної відповідальності». На сайті Програми розвитку 

ООН дається роз‘яснення, яке виділяє зовнішню та внутрішню корпоративну 

соціальну відповідальність. До зовнішньої корпоративної соціальної 

відповідальності належать такі компоненти, як спонсорство та корпоративна 

благодійність, охорона навколишнього середовища, відповідальність компанії за 

свої товари та послуги перед споживачами. До внутрішньої корпоративної 

соціальної відповідальності належать безпека праці, стабільні виплати заробітної 

плати, забезпечення персоналу медичною та соціальною страховкою, розвиток 

співробітників за допомогою освітніх програм та програм підвищення 

кваліфікації. Напрями результативності соціально відповідального управління 

персоналом: 

 виявлення цінностей і потреб працівників і громади в соціально 

відповідальних заходах, відмінностей між ними (за віком, професійною 

структурою, рівнем кваліфікації, умовами складності праці та класом 

професійного ризику; 

 оцінка соціальних витрат: на обов‘язкове соціальне страхування; на 

соціальні програми для працівників підприємства і для територіальної громади (в 

т.ч. членів сімей працівників); 
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 оцінка результатів реалізації соціальних програм і проектів; 

 оцінка якісного стану та динаміки персоналу, охорони праці, оплати 

праці; 

 оцінка залежності між реалізацією заходів соціально відповідального 

управління та змінами в якісному складі персоналу, результатах його 

використання; 

 оцінка фінансового стану підприємства. 

Яскравим прикладом корпоративної соціальної відповідальності є заходи, які 

здійснюються гірничодобувними підприємствами компанії «Ferrexpo» та 

спрямовані на поліпшення умов життя та праці мешканців міста Горішні Плавні. 

За останній період Полтавський ГЗК прийняв участь в багатьох сучасних 

соціальних проектах, серед яких: 

– «Новітня бібліотека – розвиток заради майбутнього» (відкриття 

«Культурного центру» для молоді на базі центральної міської бібліотеки; 

встановлення програмного забезпечення); 

– «Впровадження робототехніки як одного із напрямів STEM-освіти» 

(англійською – Science, Technology, Engineering, Arts, Math) (ремонт та 

забезпечення кабінету в СЗОШ №5 технічним оснащенням; проведення 

Міжнародного фестивалю «FERREXPO ROBOT FEST»; участь команд міста у 

Всеукраїнському фестивалі «Robotika»); 

– «Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики серед інваспортсменів на 

кубок міського голови» (розбудова спеціалізованого спортивного майданчику на 

території ЗОШ №6; тренування інваспортсменів міста у таких дисциплінах як 

штовхання ядра, метання диску та списа). 

Соціальна відповідальність сприяє не лише покращенню іміджу 

підприємства, але й забезпечує конкурентну перевагу на довгострокову 

перспективу. Дослідження Сандри Ваддок та Семюеля Грейвза засвідчило, що 

впродовж десяти років у компаній, які реалізують концепцію соціальної 

відповідальності, фінансові показники були вищими, ніж у соціальне 

невідповідальних компаній, а саме: дохід від інвестованого капіталу більший на 

9,8%, дохід з активів - на 3,55%, дохід з продажу - на 2,79%, прибуток – на 63,5%. 

Соціальна відповідальність бізнесу буде більш ефективною, якщо її 

включити у стратегію управління підприємствами. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ  

ЗАВОЮВАННІ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ 

Матвієць А.М., Різніченко Л.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Головною характеристикою можливості збуту продукції на міжнародному ринку 

є забезпечення її високої конкурентоспроможності як складового елементу 

експортного потенціалу підприємства.  

Експортний потенціал ПрАТ ―АвтоКрАЗ‖ є значним та може бути підвищено за 

рахунок цілеспрямованих заходів щодо покращення конкурентоспроможності його 

продукції. Особливої уваги потребує якість вантажівок КрАЗ та його модифікацій, 

серед яких чільне місце займає військова техніка, якісне сервісне обслуговування 

клієнтів під час виходу підприємства на міжнародні ринки збуту. 
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Для успішного просування продукції «АвтоКрАЗ» на закордонних ринках 

необхідно провести наступні заходи щодо поліпшення конструкції та модифікації 

вантажівок: 

1. Підвищення вантажопідйомності автомобіля за рахунок використання нових 

мостів більшої вантажопідйомності, зменшення спорядженої маси автомобіля. 

2. Забезпечення наявності у модельному ряді комплектацій із правостороннім 

рульовим управлінням, що за ціною недорожче від комплектацій із лівостороннім 

розміщенням руля. 

3. Використання однодіапазонної коробки передач при постачанні автомобілів 

КрАЗ в арабські країни із низьким рівнем підготовленості водіїв. 

4. Використання шлангів, гумовотехнічних виробів імпортного виробництва для 

постачання КрАЗ у країни із жарким кліматом з метою уникнення їх тріскання 

протягом гарантійних років експлуатації автомобіля.  

5. Використання якісного лакофарбового покриття, стійкого до впливу 

зовнішнього середовища. 

6.  Збільшення гарантійного пробігу автомобіля до 100 тис. км на рік.  

7. Просування на експортних ринках безкапотного автомобіля, що відповідає 

усім сучасним вимогам за ергономічністю, шумністю, вібраціям, дизайну, 

використаним матеріалам.  

8. Постійне оновлення дизайну існуючої кабіни. Це стосується як зміни 

зовнішнього вигляду, так і внутрішнього дизайну (ергономічність органів управління, 

шумоізоляція тощо). 

9. Використання герметиків при збиранні вузлів автомобіля з метою уникнення 

протікання робочої рідини.  

Щоб забезпечити споживчі переваги продукції, компанія повинна постійно 

шукати шляхи скорочення витрат, зменшення ціни та збільшення продуктивності. У 

таблиці 1 досліджено загальні аспекти позитивних і неґативних сторін експорту 

машинобудівної продукції до країн далекого зарубіжжя.  

 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки експортної орієнтованості машинобудівних 

підприємств 

Переваги Недоліки 

Участь машинобудівної продукції у 

міжнародній конкуренції підвищує вимоги 

до її якості та забезпечує поліпшення 

технічних властивостей та інноваційний 

розвиток технології та продукту 

 

Підвищення відповідальності перед покупцем 

за якість продукції, що постачається, а також 

надання високоефективного ґарантійного та 

післяґарантійного обслуговування споживачів 

Диверсифікація ринків збуту знижує ризик 

утрати продажів за рахунок погіршення 

кон‘юнктури традиційних регіонів, 

стабілізація динаміки продажів 

Ризики капіталовкладень, пов‘язаних зі 

створенням збутових служб, працюючих на 

ближнє та дальнє зарубіжжя, а саме – їх 

здатності до самофінансування та компенсації 

вкладених у них коштів 

Зміцнення іміджу та підвищення репутації 

підприємства як учасника міжнародної 

торгівлі, створення власного бренду та 

закріплення його на міжнародному ринку 

Високий ступінь ризику роботи через 

міжнародного торгового посередника (дилера) 

у частині виконання взятих зобов‘язань  
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Переваги Недоліки 

Автоматизація виробництва та 

впровадження інноваційних технологій для 

виробництва високоякісної продукції, 

формування сучасного менеджменту 

Відволікання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів від традиційних ринків 

збуту продукції, послаблення уваги та 

концентрація зусиль на експортні ринки 

Зростання біржової вартості акцій 

підприємства та його інвестиційної 

привабливості 

Втрати часу, пов‘язані із складністю 

прогнозування кон‘юнктури зовнішніх ринків 

Валютні надходження та підвищення 

ліквідності оборотних засобів 

Необхідність зниження ціни реалізації 

продукції в період закріпленні на новому 

ринку, що може призвести до збитковості 

продажів унаслідок конкуренції 

Отримання права на відшкодування 

експортного податку на додану вартість  

Ризики виникнення фінансування 

непередбачених додаткових видатків під час 

транспортування, сертифікаційних 

випробувань тощо. 

Міжнародна кооперація та створення 

власних збиральних виробництв за 

кордоном, обмін ноу-хау 

Складність процедур розгляду та розв‘язання 

спорів, у тому числі через міжнародний 

комерційний арбітраж 

Зростання лояльності покупців 

внутрішнього ринку до продукції, що 

особливо актуально за умов інтервенції 

імпортної продукції 

Додаткові бюрократичні процедури, 

передбачені державними структурами України 

та інших країн-партнерів, особливо по лінії 

Міністерства Оборони 

Здержування клієнтів шляхом постачання 

запчастин, сервісного обслуговування 

Складність своєчасної реакції на запити та 

потреби споживачів 

 

Кожне підприємство самостійно визначає для себе вагомість фактору, визначає 

свої пріоритети розвитку власного бізнесу. Допомогти підприємству у вирішенні 

багатьох питань здатна національна концепція сприяння експорту автомобільної 

продукції, що впроваджують у багатьох країнах світу. 

 

МОНІТОРИНГ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ  

КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ  

Бабич А.О., Хоменко М.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В умовах сучасного етапу розвитку економіки внаслідок розширення географії 

бізнесу, збільшення кількості господарюючих суб‘єктів, децентралізації комерційної 

діяльності, розвитку інформаційних технологій, інформаційних систем актуального 

значення набуває аналіз і прогнозування стану конкурентного середовища 

підприємства. Інформація стосовно зовнішнього середовища найчастіше 

представлена у вигляді відповідних інформаційних ресурсів, аналіз яких і виступає 

основною задачею моніторингу. Головна мета конкурентної розвідки це збір 

відомостей, які можуть забезпечити підприємству конкурентні переваги. За 

допомогою конкурентної розвідки вирішуються задачі стосовно розробки 

стратегічних і тактичних рішень та дій, аналізу проблем і забезпечення їх своєчасного 

попередження, отримання даних стосовно основних суб‘єктів даного сектору ринку 

та вивчення їх досвіду. В перспективних планах розвитку підприємств більшості 

галузей передбачається організація і розширення виробництва значного числа 
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наукомісткої продукції. Характерними ознаками науко місткості продукції 

виступають високий рівень споживчих якостей, економічна і соціальна ефективність, 

широка сфера застосування при порівняно невеликих масштабах виробництва, 

конкурентоздатність на світових ринках. Прикладом вдалого випуску науко місткості 

продукції, вибору інструментів просування, ефективної інтеграції у цілісну 

комунікативну програму слугує «Кондитерська корпорація «Рошен». У свідомості 

споживачів корпорація відображається як український виробник кондитерських 

виробів високої якості. 

Нарощування виробництва в корпорації високоякісної продукції залежить від 

широкого застосування інноваційної техніки та технології, використання сучасних 

форм організації операційної системи та досконалих методів матеріального 

стимулювання. Ринкові дослідження виступають інформаційною основою для 

реалізації відповідного обсягу кондитерських виробів, розробки і впровадження на 

ринок нових видів та марок цукерок, збільшення питомої частини підприємства на 

ринку. Важливою ознакою товарного ринку кондитерських виробів є територіальний 

обхват з розробкою та упровадженням маркетингових заходів. Моніторинг ринку 

доцільно проводити комплексно в межах внутрішнього, регіонального, за 

відповідними територіальними підрозділами, та зовнішнього світового ринків. 

Інформаційними ресурсами в контексті моніторингу конкурентної розвідки 

виступають: дані інформаційних систем управління; знання і досвід діяльності 

персоналу підприємства; знання стосовно підприємства у партнерів, споживачів та 

інших контрагентів організації у зовнішньому середовищі, що обумовлені брендом, 

іміджем, прихильністю до торгової марки, тривалими схемами взаємодії. 

На основі літературних джерел [1,2] нами опрацьовані наступні особливості 

конкурентної розвідки: 1. програми конкурентної розвідки найчастіше виконуються 

відділами маркетингу, планування, дослідження і розробок. Більшість спеціалістів 

витрачають менше половини свого робочого часу по вирішенню задач пов‘язаних з 

розвідувальною інформацією; 2. роль розвідувальних програм в організації 

визначається потребами підприємств корпорації, які нерідко пов‘язані з недостатньою 

віддачею активів. Програми конкурентної розвідки запускаються часто не з метою 

профілактики, а за безпосереднього виникнення проблем в бізнесі; 3. для розуміння 

ролі конкурентної розвідки необхідно побудувати адміністративну структуру для її 

виконання. Основні процеси реалізації розвідки стосовно аналітичної бази даних 

повинні документуватися. Наведена інформація присутня в конкурентному 

середовищі. З метою регулювання відносин із закордонними партнерами на зовнішніх 

ринках, накопичення досвіду виробництва кондитерських виробів, здобуття знань 

щодо основних суб‘єктів відповідного сектору рику виникає необхідність в здійснені 

збору, аналізу і використання інформації стосовно ресурсів. 

Опрацювання літературних джерел дозволило нам систематизувати правила 

стратегічного планування конкурентної розвідки, в тому числі стосовно підвищення 

ефективності функціонування Кременчуцької кондитерської фабрики, як складової 

корпорації «Рошен»: чітко формулюється мета стосовно потреб членів організації в 

інформації від здійснення конкурентної розвідки; результати програми повинні 

своєчасно поширюватися, слугувати основою політики підприємства і сприйматися 

як надійна інформація; створюється в організації культура ефективного 

функціонування мережі особистих контактів і механізмів по розповсюдженню 

інформацію конкурентної розвідки; еволюція програми конкурентної розвідки – 
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природний процес, який визначається потребами підприємства, зворотним зв‘язком і 

заходами з підвищення якості розвідки. У відповідності з еволюцією програми 

сформульовані наступні рекомендації: здійснювати аналіз нинішньої ситуації; 

аналізувати можливості з покращення конкурентної розвідки; формулювати цілі на 

майбутнє з використанням індикаторів, тимчасових параметрів та експертних оцінок. 

Рушійними силами еволюції конкурентної розвідки виступає збільшення доходів, що 

обумовлені впровадженням нових розробок, реалізацією конкурентної стратегії на 

ринку та позитивний ефект партнерства підприємств. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВАНТАЖНИХ  

ПУНКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Хоменко Л.М., Калашник О.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Технологія обробки вантажних пунктів повинна забезпечувати узгодженість у 

виконанні технічних, маневрових, вантажних і комерційних операцій на підприємстві, 

а також ув‘язку з графіком руху поїздів і контактним графіком. При організації 

технічного обслуговування пунктів завантаження і вивантаження необхідно 

раціонально вирішувати таку послідовність завдань: подавати вагони до вантажних 

пунктів; розставляти вагони по вантажним фронтам; здійснювати завантаження та 

вивантаження вантажів, а також перевантаження вантажів із одного вагону в інший; 

переставляти за необхідності вагони в процесі виконання вантажних операцій або 

порожні вагони після закінчення вивантаження під завантаження; збирати 

завантажені або порожні вагони; виконувати очистку, промивку або пропарку вагонів 

(цистерн). Вирішення наведених завдань спрямовується на скорочення часу обробки 

вагонів на під‘їзній колії. При розробці способів обслуговування вантажних пунктів 

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

визначенні кількості подач і забирань вагонів на вантажні пункти враховують обсяги 

вагонопотоку, місткість фронтів навантаження і вивантаження, їх віддаленість від 

станції, умови подачі та забирання вагонів особливо при перехрещенні головних 

колій і горловин, технічну оснащеність вантажних пунктів тощо. Необхідно 

забезпечити ув‘язку числа і черговості подач з контактним графіком. В складній 

технології перевізного процесу контактний графік слугує організуючим початком 

раціоналізації транспортування вантажів. 

Організація технічного обслуговування пунктів навантаження і вивантаження 

залежить від їх розташування і спеціалізації, номенклатури вантажу і повинна 

базуватися на максимальній паралельності операцій, що виконуються з вагонами. При 

цьому в АТ «Крюковський вагонобудівний завод (КВБЗ)» намагаються мінімізувати 

тривалість кожної операції, виключати або скорочувати повторність операцій і між 

операційних простоїв магістральних вагонів, дотримуватися раціональної 

спеціалізації вантажно-розвантажувальних фронтів, вибирати раціональні маршрути 
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слідування вагонів по території підприємства. Завдячуючи отриманим даним, в 

залежності від конкретної ситуації працівники залізничного цеху організують подачу 

вагонів до вантажних пунктів підприємства. В ситуації, коли після подачі маневровий 

локомотив повертається резервом, вигідно забрати любу кількість готових до цього 

моменту вагонів. Якщо для подачі готова група вагонів менше розрахункової 

кількості, а локомотив вільний, то можна подати на вантажний пункт цю групу 

вагонів до завершення накопичення її до розрахункової. Працівники залізничної 

транспортної служби орієнтуються на розрахункові результати, але приймають 

рішення з урахуванням конкретної обстановки в маневровому районі. Основною 

умовою визначення черговості подач і забирання вагонів з вантажних пунктів є 

мінімізація затрат маневрових засобів при найменшому сумарному простої вагонів. 

Черговість подачі та забирання вагонів установлюють в залежності від кількості 

локомотиво-хвилин, що витрачаються на подачу одного вагона. 

Наведені принципи організації технічного обслуговування вантажних пунктів 

спрямовані на скорочення тривалості обороту вагонів на під‘їзній колії підприємства. 

Загальна тривалість перебування вагонів загального користування на під‘їзній колії 

залежить від взаємного розташування парків і вантажних пунктів, кількості 

вантажних операцій, що виконуються з вагонами, технічної оснащеності вантажних 

фронтів, місткості складів тощо. Так, позитивно впливає на скорочення тривалості 

обробки вагонів загального користування в АТ «Кременчуцький сталеливарний 

завод» використання на вантажних фронтах вагонів заводського парку, що 

обслуговують технологічні перевезення при виробництві чавунного та сталевого 

литва. В загальний час перебування вагонів загального користування на під‘їзній 

колії підприємства включається час, що витрачається на виконання кожної операції. 

Між операційні простої вагонів в очікуванні розформування, подачі, початку 

виконання вантажних операцій, перестановки, забирання і формування виникають 

внаслідок зайнятості маневрових локомотивів, вантажних фронтів і механізмів. При 

розробці технологічних процесів функціонування під‘їзної колії між операційні 

простої можуть визначатися з використанням теорії масового обслуговування. 

Для умов роботи ПАТ «КВБЗ» обґрунтовано раціональний технологічний графік 

обробки вагонів загального користування на під‘їзній колії при виконанні двох 

вантажних операцій. На під‘їзну колію заводу прибуває значна кількість вагонів під 

виконання двох вантажних операцій (вивантаження та завантаження), що потребує 

розробки відповідної схеми обробки. Одна із задач працівників залізничного цеху 

чітко забезпечувати ритмічну роботу спеціалізованої автоматичної лінії з 

виготовлення колісних пар, що відвантажуються на вагонобудівні та вагоноремонтні 

заводи. На високопродуктивній лінії виконується 14 технологічних операцій, що 

забезпечують повне складання колісної пари. Особливостями технологічного процесу 

є механізація основних трудомістких операцій, операції технологічного процесу 

розбиті в часі кратне такту, кожна позиція оснащена індивідуальними робочими і 

контрольними інструментами, комплектуючі подаються на складання спеціальним 

транспортом. Процес складання здійснюється при безперервному русі візкового 

вертикально-замкнутого конвеєра. В середньому за добу надходить на адресу заводу 

3,5 вагонів загального користування з залізничними колесами і відвантажується 3 

вагони колісних пар. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ  

ПРОДУКЦІЇ НАФТОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Чумак Б.В., Хоменко Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Маршрутизація перевезень є одним із вирішальних факторів успішного 

виконання плану відвантаження, прискорення доставки продукції нафтопереробки, 

зниження собівартості транспортування вантажів, а також прискорення обороту 

цистерн і локомотивів. Маршрути формуються із магістральних цистерн далекого 

прямування на максимальну відстань в одному напрямку. В маршрутах цистерни 

пересуваються у два рази швидше, ніж при їх включенні в другі види поїздів[1]. 

Маршрутні поїзди не потребують переформування в дорозі й це прискорює доставку 

продукції нафтопереробними підприємствами, а також дозволяє покращити 

використання цистерн. Збільшення дальності пробігу цистерн з продукцією 

нафтопереробних підприємств без перероблення знижує капітальні й експлуатаційні 

витрати на транспортування за рахунок вивільнення технічних станцій від значної 

частини маневрової роботи, зменшення потреб у вагонному парку і колійному 

господарстві. У транснаціональній компанії «Укртатнафта» маршрути формуються із 

цистерн на дільницях завантаження продукцією нафтопереробки і відправляються із 

станції примикання Кагамлицька на одну із станцій вивантаження або розсіювання. 

З метою удосконалення плану маршрутизації перевезень в транснаціональній 

компанії зібрали та обробили великі обсяги інформації стосовно модернізації 

виробничих потужностей за різновидами продукції, станціями призначення вантажів, 

замовниками і цехами-відправниками. Розробка планів маршрутизації з вибором 

станції розсіювання, що забезпечує максимальний пробіг маршруту, і оптимальне 

управління організацією маршрутів можливе тільки з використанням сучасних 

комп‘ютерів. Оперативне планування маршрутів зовнішніх перевезень всієї продукції 

здійснюється в декілька етапів з розробкою підсумкової документації. Складаються 

відомості наливу магістральних цистерн та завантаження вагонів парафіном, сіркою 

тощо за напрямками перевезень для розробки календарного плану маршрутизації з 

відправлення продукції.  

За умовами організації транспортування продукції компанія формує власні 

маршрути з відправлення на декількох під‘їзних коліях. Маршрутизація з 

відправлення суттєво розширюється за наявності календарного плану маршрутизації, 

який тісно пов‘язується з графіком випуску продукції установками нафтопереробки. 

У відповідні дні здійснюється відвантаження продукції тільки в ті пункти 

призначення, які передбачені планом маршрутизації. Оскільки споживач повинен 

отримати відповідну продукцію нафтопереробки нерідко в асортименті, то план 

маршрутизації запропоновано пов‘язувати, в умовах комп‘ютеризації економічної 

служби, з графіком випуску цих видів продукції. Підвищення ефективності 

календарного планування полягає в концентрації наливу продуктів нафтопереробки 

відповідних призначень і збільшення кількості маршрутів з відправлення. Продукція 

компанії відвантажується щодоби в середньому у 280 цистернах і вагонах. На протязі 

місяця продукцію компанії відвантажують в 30 крупних призначень загальним 

обсягом 90 составів. За ефективного календарного планування основну частину 

продукції вдається щодоби відвантажувати маршрутами з відправлення в 3-4 

призначення. За рівномірного щоденного відвантаження бензину, дизельного 
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пального тощо кожному вантажоотримувачу сформувати маршрути з відправлення не 

вдається. 

Ефективність маршрутизації з відправлення підвищується внаслідок формування 

на під‘їзній колії маси поїзда, що відповідає прийнятій масі на дільницях 

Полтавського відділення Південної залізниці. Розрахункова маса сформованих поїздів 

на дільниці нафтопереробне підприємство – станція примикання відповідає вимогам 

Укрзалізниці, а приймально-відправительські колії компанії стандартні. З метою 

уникнення невідповідності маси поїздів, що прибувають на під‘їзну колію і 

відправляються з неї, установлена уніфікована, тобто аналогічна магістральним 

дільницям колії, маса поїздів. В умовах підвищення ефективності роботи 

Укрзалізниці для руху поїздів збільшеної маси застосовується кратна тяга, а тому на 

вхідній станції нафтопереробної компанії подовжена частина приймально-

відправительських колій. 

Для скорочення часу перебування цистерн під наливом продуктами 

нафтопереробки рекомендується організовувати маршрути із груп рухомих засобів, 

що завантажені на декількох вантажних пунктах під‘їзної колії. Доцільно також 

застосовувати подачу порожніх цистерн під маршрутне завантаження збільшеними за 

числом рухомих засобів групами, а також організовувати маршрути з включенням 

раніше завантажених цистерн і вагонів. Організація маршрутів із груп цистерн з 

бензином, дизельним пальним, мазутом тощо, що завантажені на декількох пунктах і 

поєднаних в один маршрут, забезпечує скорочення часу перебування магістральних 

рухомих засобів на території компанії. При завантаженні маршрутів масовими 

продуктами нафтопереробки використовують цистерни, що прибули порожніми або 

розвантажені на під‘їзній колії підприємства. В кампанії маршрутизується весь налив 

продуктами нафтопереробки з декількох вантажних пунктів. При цьому порожні 

цистерни розподіляються пропорційно плану наливу за пунктами заповнення 

бензином, дизельним пальним тощо. При маршрутній відправці порожні цистерни, 

що подаються під налив, розподіляються між вантажними пунктами в кількості 

зворотно пропорційній витратам часу під заливку. 
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Провідною ланкою в транспортній системі є залізничний транспорт. На 

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 машинобудівних підприємствах досить різний і знаходиться в прямій 

залежності від масштабів та складу цехів основного виробництва. Кількісні 

показники зовнішніх перевезень визначаються обсягами виробництва продукції за 

відповідною номенклатурою. Частина обробки вантажів по їх прийняттю на 
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підприємства коливається від 25,5% до загального обсягу вантаж обороту в АТ 

«Крюковський вагонобудівний завод» до 37,6% у АТ «Кременчуцький сталеливарний 

завод». Більш ніж 90% 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. Наприклад, формувальний пісок у обсязі більше 2 тис. фізичних вагонів за 

рік доставляється на сталеливарний завод спеціалізованими маршрутами по коліях 

загального користування. 

Основою організації зовнішніх перевезень є плани формування й графіки руху 

поїздів, які й визначають головні умови взаємодії залізничних станцій примикання та 

під‘їзних колій промислових підприємств. Гармонічна взаємодія в роботі 

магістральних залізниць та підприємств спрямована на досягнення позитивних 

результатів використання транспортних засобів і скорочення затрат при перевезенні 

вантажів з народногосподарської точки зору. Доцільно добиватися узгоджених 

рішень у таких напрямках: запроваджувати раціональну систему управління 

пересуванням вантажопотоків залізницею, що гарантує доставку підприємствам 

необхідних видів сировини та матеріалів, починаючи від джерел виникнення, в чітко 

визначений час до виробничої дільниці їх споживання; при передачі вагонів від 

залізниці на промислові підприємства за часовими інтервалами необхідно 

розраховувати інтервали не тільки для подач з масовими вантажами (формувальний 

пісок, металопрокат), але й з кожного фронту навантаження й вивантаження, для 

кожної групи вагонів з урахуванням усіх реальних умов їх обробки. Магістральний 

транспорт безпосередньо впливає на швидкість товароруху, тобто «діяльність по 

плануванню, виконанню й контролю фізичного переміщення матеріалів, готових 

виробів та притаманної їм інформації від місця виробництва до місця споживання з 

метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку» [1,с.981]. Товарорухом 

в маркетингу називається система, що забезпечує доставку товарів до місць продажу 

в точно визначений час і з максимально високим рівнем обслуговування покупців. До 

якісних показників обслуговування відносяться: вибір раціонального виду 

транспорту; забезпечення різної партіоності відвантаження товару на прохання 

покупця; обґрунтування оптимального рівня запасів та створення нормальних умов 

зберігання й складування товарів; дотримання необхідного, заздалегідь обумовленого 

рівня цін, за якими надаються послуги товароруху. Переваги прямої доставки 

продукції безпосередньо споживачам можуть бути доцільними, якщо обсяги товару, 

що поставляється, будуть значними, а ринок споживачів сконцентрований в 

обмеженому регіоні. 

При функціонуванні залізничного транспорту на стадії реалізації готової 

продукції, в першу чергу, машино технічних виробів – автомобілів, автопричепів, 

мотоблоків, асфальтозмішувачів, паливозаправників тощо, та організації 

відвантаження й передачі продукції на залізницю, він взаємодіє зі складальними 

цехами й станціями примикання Укрзалізниці. На машинобудівних підприємствах 

питома вага зовнішніх перевезень по відправленню вантажів залізничним 

транспортом складає 12-20% від загального обсягу вантажообороту заводів. 

Використання магістральних вагонів Укрзалізниці на підприємствах оцінюють 

часовими проміжками їх знаходження на під‘їзних коліях клієнта. Часовий відрізок 

фіксується з моменту підписання документів на передачу магістральних вагонів для 

виконання вантажних операцій на підприємстві до моменту підписання документів 
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про їх повернення на станцію примикання загальної мережі залізниць. Планова 

величина обігу вагонів загального користування на підприємствах визначається 

єдиним технологічним процесом роботи станції примикання та під‘їзної колії, 

договором на експлуатацію під‘їзної колії. З прискоренням обороту магістральних 

вагонів заданий обсяг перевезень на підприємствах регіону може бути виконаний 

меншим парком рухомих засобів. Скоротяться капітальні вкладення у вагонний парк і 

вагонне господарство, на спорудження станційних колій та експлуатаційні витрати, 

на їх поточне утримання, ремонт, збільшиться швидкість доставки вантажів. 

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. 
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При укладанні договору із споживачем забезпечення якості розглядається як 

фактор створення атмосфери довіри до споживача. Підприємства Кременчуцького 

промислового регіону розробляють системи з управління якістю, тобто реалізують 

діяльність та методи оперативного характеру, спрямовані на задоволення потреб до 

якості продукції. В умовах зростання конкуренції необхідно управляти якістю на 

рівні підприємства. Акціонерні товариства «Крюковський вагонобудівний завод 

(КВБЗ)», «АвтоКрАЗ», «Кременчуцький завод дорожніх машин» реалізують систему 

управління якістю на базі міжнародних стандартів ІСО серії 9001. Одним із провідних 

методів підвищення якості та конкурентоспроможності продукції виступає 

сертифікація, яка отримала світове визнання. Сертифікація – це підтвердження 

відповідності продукції установленим вимогам. Основними причинами упровадження 

системи управління якістю за моделлю, що реалізує стандарти ІСО 9001, є: 

формування ринкової економіки в Україні та зростання конкуренції; необхідність 

підвищення рівня експортних можливостей заводів; імплементація закону України 

«Про захист прав споживачів», яким передбачена обов‘язкова сертифікація продукції. 

Робота по упровадженню міжнародних стандартів забезпечила можливість 

радикальної зміни пріоритетів в області якості. Мета – випуск продукції у чіткій 

відповідності з вимогами стандартів, переорієнтація на виробництво продукції у 

відповідності з вимогами споживачів. Таким чином, якість розглядається як 

стратегічний показник конкурентоспроможності машинобудівної продукції. 

Система управління якістю – сукупність організаційної структури, 

відповідальності, повноважень, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечують 

здійснення загального керівництва якістю в межах управління виробничою 

діяльністю. Вимоги системи управління якістю розповсюджуються на усі етапи 



137 

 

 

життєвого циклу продукції від початкового визначення і до кінцевого задоволення 

потреб споживача. В науковій літературі викладено загальновизнані етапи: маркетинг 

та вивчення ринку; проектування та розробка продукції; процес планування випуску; 

закупівлі комплектуючих; перевірки виготовленої продукції; упаковка і зберігання; 

реалізація та розподіл продукції; технічна допомога та обслуговування; заключні 

етапи після реалізації. З точки зору перевірки якості важливо документальне 

оформлення системи управління: стандарти підприємства, методики та процедури 

перевірки відповідності тощо. Документальне оформлення виступає об‘єктивним 

свідченням того, що: процес виробництва визначений; документи якості, стандарти 

підприємства, методики і процедури затверджені; в документи своєчасно вносяться 

необхідні зміни. В умовах наявності документації внутрішні та зовнішні перевірки 

здатні забезпечити змістовну оцінку відповідності упровадження та функціонування 

системи управління якістю. Принципова схема документального оформлення системи 

управління якістю реалізується на трьох рівнях. Перший рівень - визначає орієнтацію 

системи якості, другий – програму забезпечення якості на заводі та його складових; 

третій – реалізацію системи конкретно у вантажному вагонобудуванні, 

автомобілебудуванні, асфальтозмішувальних установках тощо. На 20 елементів 

системи управління якістю, які установлені міжнародним стандартом ІСО 9001, 

розроблені та упроваджені спеціалістами заводів директивні документи якості. 

Основним документом управління системою якості виступає «Керівництво із 

забезпечення якості». Документ призначений для використання керівниками, 

спеціалістами підприємств в процесі їх діяльності по досягненню відповідної якості, а 

також для надання інформації замовникові. В розділах документу наведені вимоги 

елементів системи якості та структури управління. При розробці показана 

відповідальність, повноваження, структурний взаємозв‘язок та ієрархія усіх служб, 

що здійснюють загальне керівництво, виконання і перевірку робіт з якості продукції. 

Розроблені на підприємствах структури метрологічної служби підпорядковані 

начальникам управління якістю продукції. Для адаптації до зовнішніх змін в 

структурах передбачені спеціальні групи: метрологічного забезпечення, науково-

технічного реагування. У відповідності з вимогами стандарту ІСО 9001 

удосконалюється робота вимірювальних, аналітичних та повірочних лабораторій. 

Політика в області управління якістю чітка, реальна й зрозуміла для кожного 

співробітника заводу. Керівник управління якістю продукції крім відділу головного 

метролога має в своєму підпорядкуванні відділи технічного контролю, стандартизації 

та сертифікації. Забезпечення конкурентоспроможності продукції – це не тільки 

життєво важлива, але й комплексна проблема, вирішення якої можливе у випадку 

сумісного та взаємоузгодженого координування практично усіх аспектів розвитку 

виробництва. Сертифікація системи якості – це дії третьої незалежної сторони 

стосовно упевненості, що певним чином ідентифікована система якості відповідає 

вибраній моделі, яка регламентована стандартом ІСО 9001. Керівництво підприємства 

розглядає органи, що мають право на проведення сертифікації систем якості, та 

здійснює вибір аудиторських організацій. Так, АТ «КВБЗ» вибрав, на наше глибоке 

переконання досить обґрунтовано, аудиторськими організаціями: Орган з 

сертифікації ТЮФ Берлін-Бранденбург Німеччина, в системі ТЮФ СЕПТ у 

відповідності моделі DIN EN ISO 9001; Орган з сертифікації системи якості в системі 

УкрСЕПРО (Україна, м. Одеса) у відповідності моделі ДСТУ ISO 9001. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
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При комплексній підготовці виробництва нової продукції виникає необхідність 

застосування спеціальних методів планування і управління роботами, до яких можна 

віднести: сітьові методи планування робіт і управління комплексом взаємопов‘язаних 

операцій з підготовки виробництва; балансові методи взаємопов‘язаного планування і 

управління строками виконання робіт, витрачення ресурсів, досягнення 

технологічних параметрів нової техніки; методи узагальнення та порівняння 

матеріального і морального заохочення працівників, що зайняті створенням нової 

продукції, з урахуванням їх участі в скороченні строків і затрат, в покращанні 

техніко-економічних параметрів продукції[1, 2]. На наше глибоке переконання, 

найбільш ефективна розробка і освоєння нових виробів здійснюється на основі 

стандарту підприємства, в якому визначені склад, порядок і методи комплексної 

підготовки виробництва. На провідних підприємствах Кременчуцького промислового 

району розроблені плани і графіки комплексної підготовки виробництва, які 

охоплюють усі види робіт по створенню і освоєнню випуску нової продукції. При 

плануванні підготовки крім традиційних робіт з конструкторської і технологічної 

підготовки виробництва передбачається вибір найбільш раціональних форм 

організації виробничого процесу, підготовка необхідних нормативів для техніко-

економічного і оперативного планування виробництва, перепідготовка кадрів, 

досягнення заданих економічних показників нової техніки.  

При впровадженні у виробництво нових машин, апаратів, приладів створюються 

не тільки прогресивні технологічні процеси, але і вносяться зміни в форми і методи 

організації праці й виробництва, перебудову матеріально-технічного забезпечення 

виробничих процесів, удосконалення структури управління, підготовку кадрів тощо. 

Невід‘ємним етапом підготовки виробництва виступає виготовлення дослідних 

зразків при освоєнні нової продукції. Позитивним моментом виконання науково-

технічних робіт для підприємств за останні роки є збереження питомої частки 

виготовлення дослідних зразків виробів (продукції) на рівні 20-25%. При освоєнні 

нової продукції здійснюється налагодження технологічних процесів, відпрацювання 

форм організації виробництва, досягнення планового обсягу випуску продукції, 

освоєння намічених економічних показників і техніко-економічних параметрів нової 

техніки. Процес освоєння знаходиться на стику науки, техніки та виробництва і має 

подвійний характер функціонування. На стадії освоєння, з однієї сторони, 

реалізуються функції дослідження, розробки, відпрацювання конструкції виробу й 

технології його виготовлення, з другої – виробничі функції розгортання випуску 

нової продукції в промисловому обсязі. В обох випадках процес освоєння 

виробництва справляє значний вплив на економічні показники підприємства в 

результаті збільшення трудових, матеріальних і фінансових витрат. Практика 

освоєння виробництва нової продукції машинобудування показує, що потрібно 

удосконалювати методи планування на основі вивчення закономірностей 

використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів в період освоєння. Так, 

впровадження науково обґрунтованого планування з широким використанням 

методів моделювання в АТ «Крюковський вагонобудівний завод», «Кременчуцький 
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завод дорожніх машин» при формуванні планів освоєння та реалізації організаційно-

технічних заходів дозволило більш ефективно розподіляти і використовувати 

ресурси. Використання методів моделювання при формуванні планів з 

обґрунтуванням організаційно-технічних рішень дозволяє більш ефективно 

розподіляти ресурси, що виділяються для реалізації процесу освоєння виробництва 

нової продукції. 

Прогресивною формою реалізації комплексної підготовки виробництва виступає 

програмно-цільове планування і управління роботами по створенню і освоєнню нової 

продукції. Застосування програмно-цільових методів організації підготовки 

виробництва дозволяє забезпечити взаємозв‘язок робіт, збалансувати план з 

ресурсами, ефективно управляти комплексом робіт по створенню конкретного виду 

продукції, зосередити зусилля колективу на вирішенні найбільш важливих задач 

науково-технічного прогресу. Структура комплексної програми і порядок її розробки 

визначаються як конкретними умовами функціонування підприємства, так і 

особливостями нової продукції. Доцільно опрацьовувати 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; характеристику 

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. 
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Пошук перспективного шляху розвитку бізнесу – основне питання, яке хвилює 

ділових людей. В останні десятиліття отримала розвиток нова форма ефективного 

ведення бізнесу з використанням внутрішніх структур каналів розподілу – 

вертикальних маркетингових систем реалізації продукції та послуг [1]. На відміну від 

традиційних каналів вертикальна маркетингова система складається із виробників, 

оптових і роздрібних торгових фірм. Один із учасників каналу, як правило, власник 

інших фірм-учасників, або укладає з ними контракт, або має суттєвий вплив при 

здійснені комерційної діяльності. Домінуюче становище у вертикальній 
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маркетинговій системі може займати як виробник, так і оптова або роздрібна торгова 

фірма. Вертикальні маркетингові системи отримали широке розповсюдження 

внаслідок забезпечення ефективного контролю над роботою всього каналу розподілу і 

управління конфліктами. Використання в нашій країні систем, що засвідчили свою 

ефективність, дозволяє економити кошти за рахунок збільшення обсягів реалізації, 

управляти процесом зниження цін, ліквідувати дублювання функцій. 

У договірних вертикальних маркетингових системах економія коштів або 

збільшення продаж досягається з використанням угод між учасниками каналу 

розподілу. Договір охоплює увесь спектр діяльності учасників каналу: від угод 

стосовно технічних характеристик товарів і умов оплати до детальних угод стосовно 

дилерської відповідальності або франчайзингових контрактів. Франчайзинг 

трактується як контрактне партнерство між компанією, що надає франшизу, 

виробником, оптовою або сервісною організацією і незалежним учасником каналу, 

що придбає франшизу, тобто купує право продавати продукцію або надавати послуги 

даної марки. Франчайзингові технології, особливо в торгівлі, здатні значно 

мінімізувати ризик підприємців, що ефективно працюють або тільки починають 

бізнес, і надати фінансову стійкість «брендам» ретейлорів зі стажем. Проблеми 

франчайзингу широко досліджувалися у працях зарубіжних вчених-економістів 

Ф.Котлера, Г. Армстронга, Д. Сондерса [1], М. Корстенса [2] і мало розглядалися 

вітчизняними спеціалістами. 

Фінансова криза охопила одну із провідних галузей економіки – мережеву 

торгівлю. В умовах майже повної відсутності кредитних коштів і зниження 

товарообігу найбільш приваблива для інвестицій сфера ритейлу переходить до 

найбільш ризикових. Проведені американськими економістами дослідження в період 

попередньої економічної кризи засвідчили, що майже половина нових компаній, що 

були відкриті, переставали існувати уже через 2-3 роки, а через 5 років рівень 

банкрутства досягав 70% [2]. Разом з тим, за даними міністерства торгівлі США, 

протягом першого року закриваються тільки 3% компаній, що працюють в системі 

франчайзингу. Компанія - франчайзер, що надає франшизу в області торгівлі, 

дозволяє користуватися фірмовою торговою маркою, забезпечує стартовим 

капіталом, пропонує допомогу в маркетинговій діяльності та організації 

бухгалтерського обліку. Одночасно така компанія отримує деяку компенсацію у 

вигляді початкового винагородження, постійних ліцензійних платежів, орендну плату 

за устаткування і відповідну частку прибутку. 

Франчайзинг пропонує цілий ряд переваг як для франчайзера, так і для 

франчайзи. Основними перевагами для франчайзера є: забезпечення швидкого 

розповсюдження своєї продукції і послуг; зменшення повних витрат на організацію і 

управління власними виробничими потужностями; розширення свого бізнесу 

більшими темпами ніж за використання власного капіталу; забезпечення чіткої 

відповідності в роботі за умовами контрактних зобов‘язань франчайзи; отримання 

високо мотивованого управлінського персоналу при нарощувані обсягів 

розповсюдження товарів та послуг тощо. Основними перевагами для франчайзи є: 

купівля добре відомої торгової марки, яка гарантує успішні продажі; можливість 

почати бізнес за обмеженого капіталу і отримати прибуток з використанням досвіду 

франшизи: знизити витрати і ризик на початку нового бізнесу; виграш від 

централізації закупок, які в масових обсягах здійснює франшиза; допомога стосовно 

просування товару, організації реклами, бухгалтерського обліку, юридичних питань 
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тощо. Необхідно мати на увазі, що робота по системі франчайзингу має і ряд 

недоліків: не всі франчайзи працюють у повній відповідності з виробничими 

стандартами франшизи, а тому можуть допускати огріхи в обслуговуванні, що погано 

відбивається на репутації марки. Із трьох основних форм франчайзингу найбільшого 

розповсюдження отримує система роздрібних франчайзи під егідою компанії сфери 

послуг. Більшість франчайзерів не вимагають плати за саму франшизу, а в деяких 

випадках в договорах комерційної концесії відсутні вимоги виплати рояли 

(періодичних платежів, франчайзи за використання об‘єктів, права інтелектуальної 

власності і оперативних систем ведення бізнесу). Фактичною метою надання 

франшизи для власника бренду є збільшення збутової мережі і збільшений продаж за 

рахунок іншого підприємства – франчайзи, що особливо важливо для широко відомої 

в нашій країні фірми «РОШЕН». Останній зобов‘язується обмежити асортимент 

виключно товаром, який поставляє франчайзер по твердій рекомендованій ціні. 
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Реалізація та визначення фінансових результатів на машинобудівному 

підприємстві обумовлюється властивостями та характером технологічного процесу 

виробництва, ступенем централізації фінансово – збутових служб, місце 

розташуванням виробничих потужностей, наявністю рахунків в банках для 

розрахунків з покупцями. За нашою участю для умов роботи АТ «АвтоКрАЗ» 

здійснюється удосконалення комп‘ютеризації обліку готової продукції, реалізації 

вантажних автомобілів та визначення фінансових результатів виконання напружених 

планів зниження собівартості виробів. 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 без перервного 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 

почалася з автоматизації робочого місця бухгалтера. Опрацьована раціональна схема 

інформаційного зв‘язку автоматизованого робочого місця бухгалтера з обліку готової 

продукції. 

В умовах становлення ринкових відносин і загострення конкуренції 

забезпечується збереженість, недопущення несанкціонованого доступу до облікової 

інформації, яка зберігається на спеціальних носіях. Інформацію за санкціонованим 

запитом, стосовно реалізації вантажних автомобілів, можна отримати на будь-який 

момент часу. З‘явилась можливість оперативного моделювання на підставі облікових 

даних доцільності створення нових автомобілів із поліпшеними технічними 
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споживчими характеристиками з прийнятною рентабельністю в умовах постійного 

загострення конкуренції. На заводі реалізуються об‘єктивні умови, які включають 

дублювання показників обліку, шляхом формування єдиного підходу до оцінки 

обґрунтованості інформаційної системи на всіх рівнях прийняття управлінських 

рішень. 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 – 793474; 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 автомобілі обліковуються за видами на картках 

окремо на кожний номенклатурний номер та формуються первинні електронні 

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[1]. 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. Підставою для 

списання 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 автомобіль. В документі вказується: номер довіреності; 

дата видачі; посада, прізвище, ім‘я, по-батькові одержувача готової продукції; 

документ, що засвідчує особу – паспортні данні; найменування та номенклатурний 

номер отриманого вантажного автомобіля. З метою системної комп‘ютеризації 

робочих місць бухгалтерів використовується програмне забезпечення, яке виступає 

універсальною системою для автоматизації ведення бухгалтерського обліку. До 

конфігурації системи відносяться основні особливості плану рахунків, види 

аналітичного обліку, зміст та структура довідників, документів, звітів, збереження 

оперативних підсумків. В конфігурації реалізована методологія ведення 

бухгалтерського обліку згідно з законодавством. В системі використовуються види 

субконто, за допомогою яких реалізується можливість деталізованої характеристики 

даних синтетичних рахунків. 

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. Довідник текстових постійних необхідний для автоматизованої виписки 

платіжних документів. Структура містить тексти та коди постійних даних, що широко 

використовуються. Довідник постійних користувачів застосовується для оформлення 

платіжних документів і містить коди користувачів, найменування, адреси та 

банківські реквізити підприємств. 
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Підвищення ефективності виробництва – головна мета соціально-економічного 

розвитку держави. Визначення шляхів підвищення ефективності виробництва 

потребує оцінки та аналізу рівня використання техніки, технології, управління, 

організації виробництва, соціальних і економічних умов, тобто оцінки рівня розвитку 

виробництва в цілому. 

Сучасна економічна наука розглядає технологічний рівень виробництва як 

відносну характеристику, яка визначається прогресивністю технічних і технологічних 

факторів (засобів праці, предметів праці та технологій) і заснована на порівнянні його 

показників з сучасними досягненнями науково-технологічного процесу, прийнятими 

в якості еталону або бази. 

Технологічний рівень виробництва визначає досконалість технології і потенціал 

випуску продукції найвищої якості, яка відповідає всім вимогам ринку. Саме тому 

розробка плану техніко-економічного розвитку підприємства має розпочинатись з 

оцінювання фактичного стану технологічного рівня виробництва з обов‘язковим 

зіставленням його з кращими вітчизняними і світовими аналогами. Оцінювання 

дозволить визначитись з пріоритетними напрямками розвитку підприємства і 

розробити конкретні заходи їх реалізації. 

Загальноприйняте поняття технологічного рівня виробництва стосується ступеня 

удосконалення засобів і предметів праці відповідно до світових науково-технічних 

досягнень. У множині методик оцінки технологічного рівня виробництва можна 

виокремити три головні особливості: 

- урахування в показниках оцінювання параметрів якості продукції; 

- урахування в показниках оцінювання параметрів організації праці; 

- структура показників оцінювання технологічного рівня виробництва продукції. 

Серед основних показників технологічного рівня виробництва слід виділити 

чотири групи, визначені за різними ознаками. Перша, за ступенем технічної 

оснащеності праці, головні показники – фондоозброєність та енергоозброєність праці; 

друга, за рівнем прогресивності технології, показники – трудомісткість технологічних 

процесів, частка нових технологій за обсягом продукції, середній вік технологічних 

процесів, коефіцієнт використання сировини та матеріалів; третя, за технічним рівнем 

обладнання, показники – потужність, надійність, довговічність, середній строк 

експлуатації, частка прогресивних видів обладнання у загальній кількості, частка 

технічно застарілого обладнання; четверта, за рівнем механізації та автоматизації 

виробництва, показники – ступінь охоплення робітників механізованою працею, 

частка обсягу продукції, яка виробляється за допомогою автоматизованих засобів 

праці. 

Для оцінки технологічного рівня виробництва також використовується метод 

експертних оцінок, коли кожному показнику присвоюється вагомість відповідно до 
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думки фахівців в даній галузі. Недоліком цього підходу є суб‘єктивність оцінок 

екпертів, при цьому математична взаємозалежність показників не враховується. 

Також має право на існування методика оцінювання якості виготовленої 

продукції та організаційних складових. При цьому пропонується розраховувати 

комплексний показник технічного рівня виробництва як суму величин оцінок 

технічного рівня виготовленої продукції, рівня технології та організації виробництва. 

Інша методика оцінки технологічного рівня виробництва не враховує параметри 

якості продукції. 

За цією методикою технологічний рівень оцінюється: 

- рівень технологічної інтенсивності процесів, який характеризується 

ступенем використання матеріальних, енергетичних і часових ресурсів; 

- рівень технологічної організації виробництва, який визначається кількістю 

операцій і стадій процесу, їх комбінацією, взаємозамінністю, безперервністю 

виробництва, переналадкою процесів при переході на виготовлення інших виробів 

або режимів роботи; 

- рівень технологічного оснащення, який характеризується ступенем 

оснащення виробництва технічними засобами, а також узгодженістю між вимогами 

технології та оснащенням технологічного процесу відповідним устаткуванням і 

рівнем робочої сили, тобто рівнем механізації та автоматизації виробництва, станом 

інформаційного забезпечення; 

- рівень управління технологічною системою, який характеризується ступенем 

досягнення оптимальних режимів процесу з найвищою ефективністю. 

Так звані «матричні» методи в якості оціночних показників використовують 

прогресивність галузі, положення підприємства на ринку, конкурентоспроможність 

продукції та ін. Дані методи дозволяють визначити технологічних рівень цеху або 

підприємства, дають рекомендації щодо подальшого розвитку, але не мають чіткого 

кількісного критерію оцінювання. Методи, засновані на визначенні інтегрального 

показника оцінки технологічного рівня виробництва, передбачають кількісну оцінку 

показників і дають більш чітку оцінку. 

Таким чином, слід відзначити, що кожна з наведених методик має свої переваги 

та недоліки, а також сфери використання. Методи, засновані на визначенні 

комплексних інтегральних показників технологічного рівня виробництва, часто 

застосовуються при розробці бізнес-планів, а також при виборі технологій, 

необхідних для реалізації проектів.  

 

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ НА  

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Саннікова К.І., Хоменко Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Використання процесно-орієнтованого бюджетування, яке ґрунтується на 

застосуванні методу аналізу ієрархій та регресійного аналізу залежностей показників 

ефективності, дозволить порівнювати стан розвитку та виявляти тенденції 

подальшого нарощування обсягів виробництва на підставі значень фінансових 

коефіцієнтів[1-3]. Стратегічні цілі АТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» 

сформульовані у звітних матеріалах аудиторського висновку дають певне уявлення 

про орієнтири керівництва: відповідність якості виробленої продукції вимогам 
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світових стандартів, підвищення ефективності та рентабельності діяльності 

підприємства, максимальне задоволення вимог споживачів, впровадження сучасних 

інвестиційних проектів, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції. Так, 

дослідний зразок асфальтозмішувальної установки КДМ 201637ВМ баштового типу 

враховує сучасні тенденції світової дорожньої техніки та побажання споживачів. 

Агрегати баштового типу «витягуються» угору, що дозволяє зменшити площу 

монтажного майданчика, розташовувати обладнання компактно. Стосовно розробки і 

забезпечення виробництва асфальтозмішувальних установок бізнес-процеси 

плануються і реалізуються успішно, що свідчить про наявність елементів системного 

підходу до управління цим видом бюджету. Разом з тим, із сфери впливу бюджетного 

управління випадають майже в повному обсязі такі види діяльності, як розробка 

стратегії підприємства, взаємодія з навколишнім середовищем, поліпшення та зміни, 

аналіз ринку та потреб споживачів. Більш ґрунтовне з‘ясування чинників значного 

розходження між обсягом запланованих та реалізованих заходів можливе з 

використанням аналізу розривів, який поширився в практиці фінансового управління 

ризиками і перетворився на ефективний інструмент стратегічного розвитку 

підприємства [3]. Методологія аналізу розривів передбачає наступні етапи: 

визначення поточного стану підприємства за допомогою експертних оцінок або 

математичних прогнозних методів оцінювання; оцінка існуючого розриву та 

можливості його подолання за рахунок власних ресурсів; вибір критерію оцінювання 

з розбивкою розриву на складові відповідно до галузевого напрямку діяльності з 

виявленням потреб; формування планів з подолання розривів за рахунок орієнтації на 

ринок машино технічної продукції, наукових розробок тощо. Наведений підхід 

дозволив сформулювати та виокремити конкретні причини п‘яти розривів у виконані 

запланованої стратегії підприємства з виробництва асфальтозмішувальних установок: 

низький рівень управління процесами реалізації організаційно-технічних заходів; 

неадекватна оцінка наявних фінансових ресурсів; невиконання планів фінансових 

заходів; недостатність інформації в процесі контролю; не доопрацювання стосовно 

рівня досягнення стратегії зумовленого фактичним виконанням заходів. 

Процесно-орієнтоване бюджетування ґрунтується на положеннях концепції 

системного підходу в управлінні. Для застосування підходу як інструменту реалізації 

розвитку підприємства необхідна інформація стосовно взаємозв‘язку між цільовими 

показниками відповідно до обраної стратегії. З цих позицій доцільне здійснення 

детальних оцінок щодо потреби вдосконалення конкретних процесів, виділення 

складових, які формують сильні та слабкі сторони діяльності підприємства з 

виробництва машино технічної продукції. Процесно-орієнтоване бюджетування 

розглядається нами на майбутнє з визначенням бізнес-процесів та видів діяльності 

для досягнення стратегічних цілей і виконання поставлених задач тобто як інструмент 

управління розвитком підприємства.  

Створення цінності – ключове питання багатьох підходів до вдосконалення 

управління підприємством, зокрема: тотальне якістю, процесно-орієнтоване 

витратами, «точно в строк» запасами, реінжиніринг бізнес-процесом, часом 

операційним циклом тощо. Ідея ціннісного підходу – покращення конкретних 

показників діяльності з трансформацією в додану вартість для підприємства, а не 

окремого відділу. Процес покращення: здійснюється постійно з вирішенням завдань 

стосовно збільшення темпів нарощування продажів асфальтозмішувальних 

установок, освоєння та зростання ринкової долі; має бути стійким та оптимізувати 
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діяльність організації. Впровадження бюджетного управління виробничою діяльністю 

при реалізації стратегії розвитку підприємства обумовлене наступним: стабільне 

зростання прибутку протягом тривалого періоду створює додану вартість, виступає 

джерелом капітальних вкладень для здійснення модернізації, нового будівництва, 

придбання сучасних основних засобів, поповнення нематеріальних активів тощо; 

нарощування продажів сприяє створенню цінності через виробництво нових або 

вдосконалених виробів для задоволення замовлень; зростання показників 

прибутковості найочевидніший спосіб нарощування доданої вартості за рахунок 

збільшення обсягів виробництва та збуту за скорочення витрат; оптимізація 

податкових платежів відповідно до законодавства, яке належить до сфери управління 

фінансами; нарощування цінності за умов належного контролю за обіговим капіталом 

та інтелектуальними активами. 
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МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
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У зв‘язку з економічною ситуацією в Україні стався значний занепад 

фінансування та державної підтримки багатьох сфер діяльності підприємств. В 

сучасних умовах розвитку підприємства стикаються з великою низкою проблем, що 

стосуються функціонування, виробництва, збуту своїх товарів тощо. Розвиток 

машинобудівних підприємств пов‘язаний з динамікою інвестиційних процесів, 

розробкою нової продукції та впровадженням інноваційних технологій. Управління 

інвестиційними потоками зумовлює необхідність реалізації певних функцій, що 

стосуються планування, логістичного контролю, аналізу та моніторингу.  

Концепція контролінгу в системі управління базується на певних передумовах, а 

саме: визначення цілей підприємства, визначення основних його проблем та 

своєчасне вирішення, прийняття управлінських рішень спираючись на можливості та 

сильні сторони підприємства, логістична стратегія налаштування поточного 

управління на конкретизацію стратегічного. Задля підвищення 

конкурентоспроможності підприємства необхідне впровадження певних логістичних 

концепцій у практичну діяльність підприємства.  

Задля уникання в структурі підприємства зайвого виконання робіт і ланок, 

необхідне об‘єднання логістики і контролінгу в системі менеджменту підприємства, 

це дозволить підвищити якість робіт, вироблених товарів чи наданих послуг за 

допомогою оптимізації управління і контролю за діяльністю основних процесів. Ф.Ф. 

Фален у своїй праці «Логістика: концепція управління і менеджмент ланцюгів 

постачання» вказує на важливість впровадження контролінгу в логістиці. 
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Таким чином, логістичний контролінг спрямований на оптимізацію логістичних 

витрат, можливість планування та передбачення результатів логістичної діяльності, 

максимізація прибутку підприємства, створення інформаційних потоків задля фіксації 

поточного стану виконаних робіт або завдань, збільшення тривалості життєвого 

циклу підприємства. 

Впровадження контролінгу на підприємство є неможливим без точно 

визначених інструментів, які спрямовані на досягнення мети і чітке виконання 

визначеної стратегії. Головною метою об‘єднання логістики та контролінгу є 

ефективність та синхронність функціонування системи підприємства в цілому, що в 

результаті підтверджує вагомість застосування логістичного контролінгу в управлінні 

підприємством. 

Інструментарій логістичного контролінгу – це сукупність інструментів та 

процедур системи контролінгу для управління логістичними процесами. 

Інструментарій логістичного контролінгу містить у собі дві групи інструментів: 

стандартні та спеціальні інструменти. Стандартні інструменти спрямовані на аналіз 

звітності, показників, логістичних послуг, ланцюга вартості, облік витрат, 

калькулювання, бюджетування, логістичний бенчмаркінг та розробка сценарію. 

Спеціальні інструменти поділяються у свою чергу на два рівні: стратегічний рівень 

(SWOT-аналіз, PEST-аналіз, аналіз логістичного профілю підприємства, аналіз 

життєвого циклу, GАР-аналіз, аналіз рентабельності, логістичне портфоліо, 

стратегічні карти, діаграма Ісікави (4 М), моделювання) та оперативний рівень (аналіз 

відхилень, аналіз сервісу постачання, аналіз факторів логістичних витрат, 

функціонально-вартісний аналіз, аналіз обсягу замовлень, бізнес-симуляція, аналіз 

«вузьких місць», аналіз логістичних ланцюгів, XYZ-аналіз, ABC-аналіз).Таким 

чином, даний інструментарій логістичного контролінгу дозволяє забезпечити керівні 

ланки необхідними засобами, що спрямовані на підвищення ефективності управління. 

Задля вибору кращої стратегії запропоновано провести глибокий аналіз умов 

зовнішнього та внутрішнього середовищ ПрАТ «АвтоКрАЗ».  

Інструмент SWOT-аналізу представляє собою узагальнену оцінку для розуміння 

та управління навколишнім середовищем, в якому функціонує машинобудівне 

підприємство. Ця модель матричного аналізу допомагає управлінцям виділяти 

ключові перешкоди, що постають перед суб‘єктом господарювання в процесі 

ретельного дослідження чотирьох окремих елементів SWOT. На основі таких 

досліджень формулюється стратегія, в якій особливий акцент робиться на визначальні 

проблеми. 

Результати проведеного SWOT-аналізу із застосуванням конкретних матриць і 

виявлення залежностей виступають надійним підґрунтям для формулювання 

основних положень стратегічного розвитку підприємств:  

Можливості / слабкі сторони: дозволяє за рахунок можливостей долати наявні на 

підприємстві слабкі сторони. Таким чином вони утворюють стратегію для внутрішніх 

перетворень. 

Перешкоди / сильні сторони : передбачає використання сильних сторін 

підприємства для усунення можливих ризиків. Таким чином вони утворюють 

стратегію потенційних переваг. 

Перешкоди / слабкі сторони: є найнебезпечнішим для ПрАТ «АвтоКрАЗ». 

Слабкі позиції підприємства та небезпеку можливих загроз можна розглядати як 
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обмеження стратегічного розвитку. Таку стратегію можна розглядати як небезпечні 

фактори, які можуть сприяти зменшенню конкурентоспроможності підприємства. 

Можливості / сильні сторони: є найбільш сприятливим для ПрАТ «АвтоКрАЗ», 

що дозволить використовувати сильні сторони для отримання віддачі від наявних 

можливостей, реалізуючи основну стратегію розвитку для ПрАТ «АвтоКрАЗ».  

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Ільченко А.С., Мажаренко К.П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У системі організації підприємства важливу роль відіграють багато ключових 

аспектів. Одним з найголовніших є управління реалізацією продукції, що є 

передумовою для отримання кінцевого результату – виручки. Реалізація продукції є 

одним із факторів, які впливають на розвиток підприємства. Реалізація продукції – це 

важлива стадія кругообігу коштів підприємства, вона є завершальною. Після 

реалізації своєї продукції, підприємство отримує прибуток. Безперервність 

виробничого процесу, оборотність капіталу підприємства, результати фінансово-

господарської діяльності, конкурентоспроможність, рентабельність залежить від 

організованості системи реалізації продукції та управління ними. Продукція 

вважається реалізованою тільки тоді, коли підприємцю-виробнику надійшли кошти 

від споживача товару.  

Розглянемо обсяги реалізованої продукції з 2014-2017 рр. на прикладі 

акціонерного товариства «Кременчукм'ясо», вид економічної діяльності якого – 

виробництво м‘ясних продуктів (табл.1). 

Таблиця 1 – Обсяги реалізації продукції ПрАТ «Кременчукм'ясо» за 2014-2017 

рр. 

 

Результатами аналізу обсягів реалізації продукції ПрАТ «Кременчукм'ясо» за 

2014-2017 роки є те, що обсяг з року в рік змінюється, він не є однаковим, так як і 

обсяг виробленої продукції. Але з кожним роком підприємство зменшує різницю між 

обсягами виробленої продукції та обсягами їх реалізації, що вказує на позитивний 

розвиток підприємства. Але існують і певні недоліки, які стосуються як даного 

підприємства, так і інших. На діяльність ПрАТ «Кременчукм'ясо» впливають такі 

істотні проблеми: висока собiвартiсть продукцiї, як наслідок високi вiдпускнi цiни на 

продукцiю, недосконале чинне законодавство, великий податковий тиск, високi 

вiдсотки по кредитам та iншi. 

Для ефективності роботи підприємства необхідний аналіз реалізації продукції, 

завданнями якого є:  

Рік 2014 2015 2016 2017 

Обсяг реалізованої 

продукції, т 

13155  13055  13469  12327  

Обсяг виробництва, 

т 

13155  17713  14058  12774  

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції, т.грн 

577396 592224 600575 629537 
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• оцінка результатів виконання плану з реалізації за асортиментом, обсягом, 

термінами та якістю продукції; 

• розрахунок динаміки обсягів реалізації продукції; 

• визначення факторів, які мають вплив на відхилення за обсягом реалізації; 

• оцінка ефективності та результатів виконання плану з реалізації продукції. 

Існує декілька етапів проведення аналізу реалізації продукції в ПАТ 

"Кременчукм'ясо": 

1 етап – проводиться оцінка виконання плану по реалізації продукції. Для цього 

порівнюють фактичні показники доходу від реалізації з плановими, визначають 

відсоток виконання плану й абсолютне відхилення. 

2 етап – розглядається та досліджується динаміка реалізації продукції. Фактичні 

показники виручки від реалізації продукції звітного періоду порівнюють з 

аналогічними показниками відповідних минулих періодів. Визначають темп 

зростання, темп приросту, абсолютний приріст обсягу реалізації. 

Факторами, які впливають на відхилення за обсягом реалізації продукції, є: 

- несвоєчасність, що зумовлена невчасними поставками сировини, матеріалів, 

через це відбувається призупинення виробництва, що негативно впливає на 

результуючі майбутні показники підприємства; 

- рівень виконання завдань з випуску товарної продукції за обсягом, 

асортиментом і якістю; 

- ритмічність виробництва – чіткий рівномірний випуск продукції згідно з 

добовими, місячними, квартальними графіками виконання, забезпечує більш повне 

використання трудових і виробничих ресурсів; 

- витрати на доставку товарів (багато коштів витрачається на транспортування 

готової продукції); 

- незабезпеченість підприємства певними ресурсами (транспортними засобами, 

тарою, тощо). 

Інші обставини, які могли перешкоджати реалізації готових виробів, негативно 

впливають на їх споживачів, тому управління реалізацією продукції є досить 

важливим, щоб у подальшому реалізовувати якомога більше продукції та отримувати 

максимальний прибуток. 

Для вирішення проблем підприємства, пов‘язаних із реалізацією продукції, 

необхідно вжити певних заходів:  

- зниження собівартості продукції; 

- підвищення якості виробів (орієнтування на Євростандарт); 

- автоматизація виробництва, технічне й технологічне оновлення; 

- розвиток ефективності маркетингового відділу підприємства (для 

збільшення попиту на продукцію); 

- пошук нових ринків збуту (як національні, так і закордон); 

- залучення Інтернету як додаткового ринку збуту.  
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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Мігачова В.Б., Сакун Л. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У сучасних умовах, для яких характерна постійна зміна ринкової кон‘юнктури, 

нестачі ресурсів та негативного впливу кризових явищ, питання щодо 

конкурентоспроможності підприємств починають бути актуальнішими. Однією із 

головних умов високої конкурентоспроможності є інноваційна активність 

підприємств. 

Протягом 2016 року науковими дослідженнями і розробками в Україні 

займалися 972 організації, з них 46,6 % – державний сектор економіки, 37,7 % – 

підприємства та 15,7 % – ВНЗ.  

Розглянемо інноваційну активність промислових підприємств Полтавської 

області за 2012-2016 роки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Стан інноваційної активності промислових підприємств  

Полтавської області  
Роки Питома вага 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації,% 

Кількість впроваджених  

технологічних процесів 

Кількість впроваджених 

найменувань 

інноваційних видів 

продукції 

2012 7,4 18 64 

2013 6,9 25 58 

2014 6,8 29 92 

2015 14,6 34 96 

2016 12,8 25 91 

 

Проаналізувавши таблицю 1, можемо побачити, що кількість підприємств 

Полтавської області, які займалися впровадженням інновацій у 2016 році становить 

23 (12,8% загальної кількості промислових підприємств Полтавської області). З них 

було запроваджено 25 технологічних процесів, у тому числі маловідходних, 

ресурсозберігаючих – 15, а кількість впроваджених найменувань інноваційних видів 

продукції становить 91, з них нові для ринку – 8; машини, устаткування, прилади – 

13,з них нові для ринку – 1. 

Тоді як у 2015 році чисельність підприємств, які займалися інноваціями 

дорівнювала 27, що становило 14,6% від загальної кількості промислових 

підприємств. З них запроваджено технологічних процесів – 34 (18 – маловідходних, 

ресурсозберігаючих), найменувань інноваційних видів продукції – 96, з яких нових 

для ринку – 1, машин, устаткування, апаратів,приладів 29 – (1 – нових для ринку). 

Аналіз показників 2015-2016 рр. вказує на суттєве погіршення стану інноваційної 

активності в Україні.  

Незважаючи на складне економічне становище в Україні, Полтавська область 

робила вагомий внесок в наукову та інноваційну діяльність держави. Але вже в 2016 
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році відбулося різке зниження активності промислових підприємств досліджуваного 

нами регіону.  

Причиною таких змін насамперед є неспроможність будь-якого підприємства 

впроваджувати інновації, адже для цього потрібно мати:  

– по-перше, висококваліфікований персонал, який здатен займатися науковими 

розробками; 

– по-друге, сучасні дослідження потребують достатньо високого інформаційно-

комунікаційного забезпечення.  

Для того, щоб краще проаналізувати стан інноваційної діяльності промислових 

підприємств Полтавської області, порівняємо її з регіоном, частка інноваційно-

активних підприємств якого є однією із вищих по Україні, – Харківською областю.  

Для цього здійснимо порівняльний аналіз кількості підприємств, що 

впроваджували та реалізовували інноваційну продукцію по Полтавській та 

Харківській області за 2012-2016рр. (рис. 1., рис. 2.) 

 

 
Рис. 1. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації в 

Полтавській та Харківській областях, 2012-2016рр. 

 

 
Рис.2. Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну 

продукцію в Полтавській та Харківській областях, 2012-2016 рр. 
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Проаналізувавши рис. 1 та рис. 2, бачимо, що інноваційна активність 

промислових підприємств в Полтавській області порівняно з Харківською є значно 

нижчою. Причиною цього може бути те, що Харківський регіон є має більш 

розвинену промислову інфраструктуру, більшу кількість ВНЗ, адже саме молодь 

вносить багато ідей щодо інноваційних розробок. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ГІРНИЧОДОБУВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ НАДРОКОРИСТУВАННЯ 

Семеніхіна В. В., Худієнко К.Є. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Проблема ощадливого використання природних ресурсів є однією з 

найгостріших для будь-якої держави. Увага до питань підвищення ефективності 

надрокористування в Україні з боку органів влади та наукових кіл останнім часом 

значно посилилась. Фактори ринкової економіки зумовлюють перегляд багатьох 

традиційних оцінок щодо багатства надр України та перспектив їх ефективного 

освоєння та подальшого використання. 

Тому пошук шляхів оптимізації процесів виробництва вітчизняних 

гірничодобувних підприємств, зокрема гранітних кар'єрів в напрямку раціонального 

використання мінерально-сировинних ресурсів є актуальним питанням сьогодення.  

Поняття «раціональне надрокористування» в сучасній науковій періодиці інколи 

досить часто ідентифікується з поняттям «комплексне використання». Очевидно, що 

трактування комплексності як частини раціональності має сенс. Слід піклуватись про 

раціональне використання та охорону надр, маючи на увазі не тільки раціональне 

використання корисних копалин, але й завдання раціонального використання 

земельних ресурсів. 

Нераціональний видобуток призводить до зростання витрат на усіх стадіях 

гірничого виробництва. Зростання втрат корисних копалин, у свою чергу, зумовлює 

погіршення якості чи зменшення обсягів випуску видобутої гірничої маси, 

скорочення запасів корисних копалин внаслідок їхнього швидшого вичерпання та ін. 

Вичерпання запасів мінеральної сировини є лише однією з складових проблеми 

охорони довкілля. 

В якості об‘єкта дослідження обрано гранітний кар‘єр Кременчуцького 

промислового регіону – ПрАТ «Кременчуцьке кар‘єроуправління «Кварц» як 

провідне підприємство вітчизняної гірничодобувної галузі. 

Розглянемо докладніше один з етапів виробничого процесу видобутку 

мінеральної сировини – використання вибухової речовин. Для ККУ «Кварц» при 

розміщенні проміжного детонатора по центру свердловинного заряду, можливе 

зниження витрат детонуючого шнура ДШЭ – 9 на 0,7 × 404 = 282,8 метрів: 282,8 × 

3,066 = 867,06 грн. Відповідна економічна ефективність використання пропонованих 

конструкцій зарядів вибухових речовин на ККУ «Кварц» складатиме: 

1979,6  + 9423,34 + 867,06  = 12270,0 грн. 

Річний економічний ефект від запровадження пропонованих рекомендацій на 

вказаних підприємствах  складатиме 23,87 тис. грн. 

Таким чином, запровадження розглянутих рекомендацій на Кременчуцькому 

кар‘єроуправлінні «Кварц» дозволило б зменшити масу використовуваних вибухових 

речовин для проведення масових вибухів на 15 – 20% і обсяг буріння на 7 – 8%. Це в 
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свою чергу є одним з заходів попередження передчасного вичерпання та надмірних 

втрат при видобуванні мінерально-сировинних ресурсів (гранітів).  

Загально відомо, що мінеральні ресурси (граніти) характеризуються такими 

особливостями як невідновлюваність та обмеженість тому дуже важливо 

запроваджувати різноманітні підходи щодо ощадливого використання запасів 

мінерально-сировинних ресурсів регіону. З іншого боку, зростаюче техногенне 

навантаження на довкілля, порушення природного середовища у процесах розвідки та 

експлуатації родовищ корисних копалин висувають на передній план питання 

охорони рельєфу, геологічного середовища і ландшафтів загалом. 

Проблему комплексного використання мінеральних ресурсів необхідно 

розглядати у наступних аспектах: комплексна розробка родовищ і комплексне 

використання сировини. Комплексна розробка родовищ передбачає застосування 

раціональних і ефективних методів видобування основних та супутніх компонентів 

корисних копалин, які можуть бути задіяні при проведенні видобувних робіт. 

Рівноцінною складовою раціонального використання мінеральної сировини є 

комплексне використання мінеральних ресурсів, яке включає в себе питання 

оптимізації організації виробництва (видобування) гірничодобувних підприємств. 

Вирішення проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів 

потребує в першу чергу вдосконалення технології видобування, переробки і 

споживання ресурсів за оптимального поєднання адміністративних, правових та 

екологічних заходів. 

Отже головною метою удосконалень організації виробництва на 

гірничодобувних підприємствах є застосування новітніх та економічно обґрунтованих 

методів та принципів організації технологічних процесів гірничого виробництва. Дані 

новації вимагають спільної праці фахівців гірничої справи, фізичних процесів 

гірничого виробництва та економістів. 
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УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ ІННОВАЦІЙ НА 
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Особлива роль в забезпеченні конкурентоздатності підприємства в умовах 

становлення ринкових відносин належить науково-дослідним, конструкторським і 

проектним відділам, що здійснюють науково-технічні розробки нової продукції. У 

відділах працюють дослідники, конструктори, проектувальники, технологи, інженери, 

економісти та інші спеціалісти, від ефективності і якості роботи яких багато в чому 

залежить не тільки ефективність науково-технічних розробок з використанням систем 

автоматизованого проектування, але і темпи технологічної підготовки виробництва 

нової продукції високого рівня якості. Ефективне функціонування підприємств 
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можливе за умови чітко сформульованої системи, яка впливає, за рахунок певних 

методів, на якісне виконання кадрами відведених їм регламентом робіт стосовно 

стратегічних і тактичних потреб виробника нової продукції [1]. 

Для покращання процесу проектування і виготовлення нової продукції для умов 

роботи АТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» доцільно використання 

матричної організації структури. В прогресивній формі поєднуються якості структур 

як відокремленого, так і функціонального проектів. У кожному проекті приймають 

участь фахівці із різних функціональних зон. Керівник проекту обґрунтовує склад і 

послідовність виконання конкретних завдань з визначенням часу, що відводиться на 

реалізацію відповідної операції. Функціональні керівники формують групи фахівців, 

що будуть займатися виконанням конкретної роботи, і обґрунтовують технологічні 

прийоми впровадження нововведень. Підрозділ підприємства з розробки складної 

конструкції виробу за нашою пропозицією будується у вигляді матриці гнучких, 

динамічних груп і бригад, що створюються спеціально для вирішення поставленої 

задачі. Так, до складу групи з розробки асфальтозмішувальної установки              КДМ 

201637ВМ баштового типу входять спеціалісти різного профілю, які 

підпорядковуються по вертикалі службам, що направили їх в бригади. На вертикалі 

накладається горизонтальна лінія підпорядкування керівникові проектування 

асфальтозмішувальних установок і керівникам бригад або груп. Використання 

матричної організаційної структури дозволило підприємству обійтися власними 

висококваліфікованими кадрами при вирішенні складного завдання з організації 

випуску установки баштового типу. Особи, що очолюють бригади і групи, 

користуються широкою свободою у визначенні методів роботи та в питаннях 

розстановки кадрів. Цільові установки щодо діяльності заводу і фінансовий кошторис 

затверджує центральний апарат управління. 

При використанні матричної організаційної структури посилюється 

взаємозв‘язок між різними функціональними підрозділами, а дублювання ресурсів 

зводиться до мінімуму. Керівник проекту несе відповідальність за успішну реалізацію 

привабливої інвестиційної розробки. Діяльність по реалізації проекту узгоджується з 

інноваційною політикою заводу, що посилює підтримку проекту. Системний підхід з 

удосконалення організаційних структур управління проектами отримав підтримку 

керівництва заводу, що дозволяє впроваджувати прогресивні рішення щодо 

організації підготовки і випуску сучасних конкурентоздатних виробів. Так, 

переміщувана установка КДМ 201637ВМ баштового типу продуктивністю 80-110 тон 

суміші на годину скомпонована аналогічно переважній більшості подібних зразків 

провідних європейських виробників. Агрегати «витяглися» угору, що дозволило 

суттєво зменшити площу монтажного майданчика та компактно розташувати 

обладнання. Основна відмінність від стандартних установок полягає в розташуванні 

бункеру готової суміші під мішалкою. За такого розташування з конструкції 

установки зникли естакада, лебідки, скіп. У новій установці впровадженні останні 

розробки спеціалістів: грохот з плетеними ситами, дозатор мінерального порошку та 

пилу з поворотними засувками, фільтр для очищення повітря під час заповнення 

банки мінеральним порошком. У бітумному господарстві вперше застосовано 

додаткове обладнання для модифікування бітуму полімерними добавками. 

Якість праці в конструкторсько-технологічних відділах доцільно виразити 

відповідним коефіцієнтом. Величина оцінки при цьому представляє собою різницю 

між максимальним коефіцієнтом, що визначений за відсутності будь-яких відхилень і 
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дорівнює одиниці, та сумою коефіцієнтів зниження якості праці. Таким чином, якість 

праці виконавців (Квик) і підрозділів (Кпід) конструкторського, технологічного, САПР 

тощо запропоновано оцінювати відповідно за формулами: 
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де bi – коефіцієнт зниження якості праці за пунктами виконання індивідуального 

завдання за внутрішніми і-ми оцінками; Зj – коефіцієнт зниження якості праці за 

довідками підрозділів підприємства, що контролюють, за зовнішніми j–ми оцінками; 

Пj – коефіцієнт зниження якості праці в підрозділі; n,m – кількість коефіцієнтів 

зниження, що прийняті на підприємстві. Оцінка якості праці по запропонованому 

коефіцієнту впроваджується в конструкторсько-технологічних підрозділах. На 

підприємстві в останній період здійснюється серійне виробництво модифікованих 

асфальтозмішувальних установок пристосованих до роботи на природному газі з 

мікропроцесорною системою управління ДС-16863 та ДС-18563.  
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Актуальність теми становлення і подальшого розвитку малого підприємства 

можна пояснити наступними чинниками: 

1. Значним рівнем конкуренції та відповідним рівнем вимог щодо 

"маневреності" малого підприємства. 

2. Незначним рівнем кінцевого доходу в сфері малого бізнесута суттєвими 

обмеженнями при розподілі коштів на управління. 

3. Розробка успішних заходів щодо вдосконалення процесу управління на 

малому підприємстві є однією з необхідних умов підвищення економічної 

ефективності діяльності підприємства. 

В умовах сьогодення підприємці, які відповідають за координацію і контроль 

підприємницької діяльності, та системи управління є розрізненими. Розвиток 

інформаційних каналів і узгодження наведених систем обумовлюють необхідність 

ослаблення меж малого бізнесу і органів державного управління, оскільки 

життєздатність, зокрема, стійкість системи, залежить від її зв'язків із зовнішнім 

середовищем. При цьому необхідним є участь громадських організацій. 

Підприємство малого бізнесу зазвичай розглядається як власність однієї особи 

або сім'ї, що відповідають за зобов'язаннями всім капіталом. Мале підприємництво є 

невід‘ємною складовою економіки країни, і тому, цей сектор повинен ефективно 

працювати в ринковій економіці. Але через наявність певних проблем, ефективність 

як і частка малих підприємств зменшується з роками [1]. 

Серед суттєвих проблем, які призвели до таких наслідків є: 

 недофінансування, у зв‘язку з недостатньою кількістю інвесторів, а 

також низький рівень кредитного ліміту; 
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 прорахунки в бізнес-плані, які призводять до негативних наслідків, 

прорахунками можуть бути неправильний аналіз кон‘юктури ринку, конкуренції 

тощо; 

 відсутність кваліфікованих працівників, ця проблема є досить 

поширеною та нешвидко вирішуваною, адже відбір людей, які є професіоналами у 

своєму ділі, це довготривалий та кропіткій процес, в залежності від цільової 

направленості самого підприємства і буде залежати необхідний рівень кваліфікації 

робітників; 

 неправильне управління грошовими потоками; неготовність до різкої 

зміни економіки, на даний час економіка нашої країни є досить нестійкою, її різки 

перепади, інфляції негативно відображаються на підприємництві в цілому, як на 

початковому рівні, так і на всезагальному; 

 нееластична законодавча та нормативна база країни, щодо створення та 

функціонування малого підприємства; 

 великі витрати, як грошові, так і часові, необхідні для створення 

підприємства молого бізнесу, велика кількість документів, грошей та часу на 

узгодження відповідних питань; 

 незначна підтримка з боку державних органів влади суб‘єктів малого 

підприємництва; 

 корумпованість.  

Водночас, в можливості кожного дієздатного особи бути засновником власної 

справи, проявляти свої індивідуальні талани і можливості, проявляється соціальна 

функція малого підприємництва. Зазначена функція більше проявляється у 

формуванні людей підприємливих, схильних до самостійної господарсько-

економічної діяльності, долати опір і досягати поставленої цілі. 

Таким чином, оцінюючи підприємницьку діяльність в Україні, слід зробити 

висновок, що вона на сьогодні є несприятливою для ведення бізнесу, а бізнес-

середовище, враховуючи навіть певні позитивні зрушення в напрямку розвитку, не є 

ефективними для підприємництва. Важливе значення для розуміння становлення і 

подальшої стратегії розвитку підприємництва в Україні має аналіз ролі й 

ефективності функціонування середовища. 

У найближчій перспективі визначальним напрямком підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва має стати його масштабне 

технічне і технологічне оновлення, що сприятиме досягненню належного рівня 

розвитку підприємств малого бізнесу в Україні [2]. 

Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов‘язує надію на швидкі 

позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов 

для розширення впровадження ринкових реформ. Воно розглядається як провідна 

сила в подоланні негативних процесів в економіці та забезпеченні сталого 

позитивного розвитку суспільства, як одна із сфер забезпечення зайнятості населення, 

запобіганню безробіттю та створення нових робочих місць. 
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Параметром конструкторської уніфікації виступає скорочення номенклатури 

нових пасажирських купейних вагонів, що мають однакове або схоже експлуатаційне 

призначення. Реалізація уніфікації в першу чергу здійснюється створенням 

привабливіших чисел параметричних рядів (гами) виробів. Кожний ряд – це 

сукупність виробів, що аналогічні за своєю кінематикою, робочим процесом, але 

різних за габаритами, потужністю або іншими експлуатаційними параметрами 

(кількість пасажирських купе, місць в купе, допоміжних купе, системи водо 

забезпечення тощо). Завдяки внутрішньо сімейній уніфікації в межах параметричного 

ряду вдається на основі принципів агрегатування створювати необхідну кількість 

моделей за рахунок невеликого числа типорозмірів складальних одиниць [1,2]. 

Із досвіду підготовки створення і освоєння нової продукції відома функція 

розподілу продуктивності пасажирських купейних вагонів. Функцію розподілу можна 

отримати шляхом статистичної обробки конструкторської, технологічної, виробничої 

документації, що пов‘язана із забезпеченням економічної ефективності вагону. 

Виникає питання стосовно створення одного типу нового пасажирського купейного 

вагону, який може забезпечити продуктивність для любих умов його експлуатації. 

Можна створити декілька модифікацій пасажирських купейних вагонів з різною 

продуктивністю. Так, модифікація нової машини з меншою продуктивністю, як 

правило, більш проста і дешевша і у виробництві, і у експлуатації.  

За більшої кількості модифікацій досягається зменшення витрат на виконання 

перевезень, так як в залежності від потрібної продуктивності вибирається відповідний 

тип вагона. Разом з тим зростають витрати на розробку, випробування і поставку на 

конвеєр модифікацій нового пасажирського купейного вагона. Зважаючи на наведені 

аргументи існує оптимальне число модифікацій автогрейдерів, вантажних 

автомобілів, пасажирських купейних вагонів тощо і оптимальна продуктивність 

кожного із них, за яких мінімізуються сумарні витрати. Таким чином, необхідно 

визначити оптимальну кількість модифікацій нових машин, в нашому випадку 

пасажирських купейних вагонів, і відповідні значення їх аргументів, за яких сумарні 

витрати мінімізуються. Дослідженням проблеми конкурентоспроможності інновацій 

займається велика кількість українських учених, зокрема, А. Гальчинській, В. 

Семиноженко, В. Геєць, А. Кінах М., Л. Безщасний та інші. Аналіз робіт учених 

показує, що проблема підвищення конкурентоспроможності за оптимальної кількості 

модифікацій нових виробів стоїть перед українськими підприємствами дуже гостро 

[1,2]. В доповіді на конференції нами буде висвітлено можливості оптимізації 

параметричного ряду нових пасажирських купейних вагонів в умовах загострення 

конкуренції на ринку вагонобудівної продукції.. 

Наведемо методику вирішення одномірної задачі з вибору однієї змінної N, що 

мінімізує сумарні витрати, має аналітичний вираз, і найбільш прийнятна для 

використання на промислових підприємствах, що створюють і освоюють нову 

продукцію. В практиці роботи підприємств вартість виробництва нового виробу (Со) 

пропорційна аргументу (х): Со = ах. Таким чином, формулюється функція вартості 

розробки, випробувань і постановки на виробництво нової модифікації 

пасажирського купейного вагону Ср(х), вартості виробництва одної модифікації від 
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цього аргументу Св(х) і вартості експлуатації в одиницю часу Сз(х). З такими 

залежностями часто приходиться зустрічатися на практиці, F(x) = 0 при  x < х0. 

Диференційна функція b(х - хо) потреби в аргументі постійна в деякому діапазоні 

аргументу і дорівнює, як відомо із спеціальної літератури [1,2], нулю за його межами: 

Ср(х) = сх, тобто вартість розробки (Ср) машини пропорційна величині аргументу. 

Вирішення задачі полягає в наступному: задаємося числом модифікацій, вибираємо 

звичайними методами оптимальні значення аргументу для даного випадку і 

підраховуємо витрати. Процедура повторюється для різного числа модифікацій. На 

завершальному етапі обґрунтовується оптимальне число модифікацій. 

Таким чином фіксували N за відомим методом [1,2], розраховували оптимальний 

ряд при фіксованому N і визначали SNO. Послідовно збільшували N і знаходили таку 

його величину, за якої SNO має мінімальне значення. Розрахунки виконали тільки для 

N=2 та N=3, тобто для оптимальних рядів модифікацій пасажирських купейних 

вагонів. Створення оптимального ряду по продуктивності в 175, 190 і 200 грн. / місце 

нових конструкцій пасажирських купейних вагонів, що повинні мати високі техніко-

економічні характеристики, складна комплексна задача. Для вирішення задачі в 

умовах роботи АТ «Крюковський вагонобудівний завод» доцільно забезпечити 

максимально можливу технологічність виробу. Технологічною можна вважати 

конструкцію пасажирського купейного вагона, освоєння і випуск якого в заданих 

обсягах виробництва буде здійснюватися з мінімальними виробничими витратами і з 

коротким виробничим циклом. Виробнича технологічність конструкцій оптимального 

ряду характеризується показниками матеріаломісткості, трудомісткості, собівартості 

та виробничим циклом. Показники технологічності справляють вирішальний вплив на 

створення оптимального ряду модифікацій пасажирських купейних вагонів. 
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Ємність ринку асфальтозмішувальних установок залежить від приросту їх парку 

в зв‘язку із збільшенням попиту на шляхову техніку за умови розвитку мережі 

автомобільних доріг. Співставлення пропозицій і потреб у асфальтозмішувальних 

установках за структурою засвідчило, що виробництво шляхової техніки для 

розбудови сучасних доріг з ефективним асфальтовим покриттям для здійснення 

міжнародних перевезень в найближчі роки буде у дефіциті. Використання АТ 

«Кременчуцький завод дорожньої техніки» цієї пікової потреби особливо важливо 

для зберігання стратегічних позицій на ринку асфальтозмішувальних установок за 

умови розбудови сучасних автомагістралей. Вирішальним чинником зберігання, а за 

сприятливих умов, і зростання продажів на світовому ринку стане: реалізація 

програми підвищення ефективності виробництва асфальтозмішувальних установок на 

рідкому паливі з мікропроцесорною системою управління та на природному газі з 
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релейно-контактною системою управління з рукавними фільтрами; залучення 

інвестицій для розширення ринків збуту шляхової техніки; модернізації виробництва 

з використанням уловленого пилу шляхом подачі його елеватором в «гарячий» 

бункер; удосконалення роботи фінансово–збутових служб та автоматизації обліку 

відвантаження асфальтозмішувальних установок. 

За нашою участю здійснюється повна комп‘ютеризація обліку готової продукції, 

реалізації асфальтозмішувальних установок та визначення фінансових результатів 

виконання напружених планів зниження собівартості модернізованих виробів. При 

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 без преревного 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 (АРМБ). 

В умовах загострення конкуренції забезпечується збереженість, недопущення 

несанкціонованого доступу до облікової інформації, яка фіксується на спеціальних 

носіях. Інформацію за запитом санкціоновано стосовно реалізації 

асфальтозмішувальних установок можна отримати на будь-який момент часу. 

З‘явилась можливість оперативного моделювання на підставі облікових даних 

доцільності створення нових асфальтозмішувальних установок із поліпшеними 

технічними споживчими характеристиками з прийнятною рентабельністю за умов 

постійного загострення конкуренції. На підприємстві реалізуються об‘єктивні умови, 

які виключають дублювання показників обліку, шляхом формування єдиного підходу 

до оцінки обґрунтованості інформаційної системи на всіх рівнях прийняття 

управлінських рішень. Випуск асфальтозмішувальних установок і здача на склад 

здійснюються з використанням приймально-здавальних накладних, в яких 

вказуються: назва продукції – ДС-185 на рідкому паливі з релейно-контактною 

системою управління; підписи майстра та комірника, які здали та прийняли установку 

на склад; дата прийняття і штамп. На складі асфальтозмішувальні установки 

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[1]. Асфальтозмішувальні установки, що 

виготовлені на підприємстві, призначені для продажу та відповідають технічним та 

якісним характеристикам, відносяться до запасів. Запаси признаються активом за 

умови отримання в майбутньому економічної вигоди від використання установок. 

Облік готової продукції ведеться на активному рахунку 26, що призначений для 

узагальнення інформації стосовно наявності та реалізації асфальтозмішувальних 

установок. По дебету рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження на 

склад установок по фактичній виробничій собівартості, а по кредиту – вибуття 

продукції зі складу. Для оформлення операцій щодо відвантаження 

асфальтозмішувальних установок покупцям в конфігурації призначений підрозділ 
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«Реалізація продукції». В підрозділі оформляється друкований документ за типовою 

формою. По значенню реквізиту «Тип» в номенклатурі відслідковується, що 

відвантажується за даною накладною. У полі «Склад» вказується місце зберігання, з 

якого відпускається установка покупцеві. У полі «Отримувач» і «Договір» вказується 

контрагент-покупець та договір, за яким ведуться розрахунки. З метою виконання 

вимог по веденню розрахунків-фактур конфігурація містить документи: «Рахунок-

фактура виданий», «Рахунок-фактура на аванс», «Запис книги продажу», «Рахунок – 

фактура отриманий» та «Запис книги придбання». Дані в рахунок – фактуру можна 

вводити на основі документів: реалізація матеріалів, готової продукції. При 

доопрацюванні за нашою участю передбачено автоматичне про ставлення 

найменування покупців та вантажоотримувачів. 
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Надзвичайно швидкі зміни господарського середовища українських 

підприємств, що пов‘язані з посиленням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому 

ринках, вимагають від менеджерів нових підходів стосовно підвищення ефективності 

взаємодії виробника із споживачами. Центральне місце в роботі маркетинг-менеджера 

займають відношення з партнерами на ринку: споживачами, конкурентами, 

постачальниками, торгівлею [1]. Важливість конкретних зв‘язків потребує постійного 

доопрацювання в залежності від стану ринку та галузевої приналежності 

підприємства. 

Нині більшість вантажних автомобілів за своїми споживчими властивостями і 

основними технічними характеристиками відповідають вимогам замовника і 

задовольняють наявний попит. Останнім часом на вітчизняному ринку АТ 

«АвтоКрАЗ» зайняло лідируючі позиції в сегменті самоскидів. Користуються 

найбільшим попитом автомобілі колісної формули 6х4, які вигідно відрізняються на 

фоні нових конкурентів за співвідношенням «ціна-якість». Провідним способом 

підвищення ефективності взаємодії підприємства і споживача виступає раціоналізація 

витрат при продажі вантажних автомобілів. Встановлення величини допустимих 

витрат на продажу автомобіля при взаємодії із споживачами продиктовано умовами 

економічної доцільності діяльності заводу. Так як процес прийняття рішень щодо 

купівлі вантажних автомобілів має імовірний характер, то обґрунтоване споживачем 

рішення з бажаним для підприємства результатом за відповідної імовірності гарантує 

повернення витрат. 

Питома частка автомобільних вантажоперевезень в структурі транспортного 

комплексу України складає 9% і попит на транспортні послуги з кожним роком 

неухильно зростає. Щорічно обсяги вантажоперевезень збільшуються на 4-5%, а 

попит на вантажні автомобілі досягає 30-40 тис. одиниць на рік. Основним 
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інструментом раціоналізації збутової діяльності із споживачами запропонували 

використання математичної теорії ігор. 

Першим ігроком виступає завод, а другим споживачі вантажних автомобілів. 

Вибір другим ігроком узагальненого споживача дозволить працівникам збутової 

служби виробника з‘ясувати тенденції ситуації та обґрунтувати управлінські дії. 

Оскільки другий ігрок ідентифікує значну кількість споживачів, то як правило між 

ними відсутній обмін інформацією і вони не утворюють коаліції. Стратегія ігроків 

стосується прийняття рішення, яке має два результати: споживач прийняв рішення 

купити один або партію вантажних автомобілів; споживач прийняв рішення 

відмовитися від співпраці. Незважаючи на вплив працівників збутової служби заводу, 

споживач може відмовитися від будь-яких дій стосовно закупки і обрати позицію 

очікування. Така позиція також може мати два результати: споживач прийняв 

рішення по очікуванню; споживач відмовився від прийняття будь-якого рішення. 

Таким чином стратегію узагальненого споживача можна трактувати як: стратегію дії 

(С1 ), стратегію очікування ( С2 ). 

Підприємство формує вплив на споживача в залежності від прийнятого ним 

рішення: 1. У випадку покупки вантажних автомобілів завод готується до 

відвантаження і сервісного обслуговування машин. 2. За відмови споживача від 

придбання автомобільної техніки співпраця при зупиняється. 3. У випадку, коли 

споживач прийняв рішення по очікуванню, завод призупиняє вплив на якийсь час. 4. 

Якщо споживач відмовляється від прийняття будь-якого рішення, то підприємство 

вимушене продовжувати вплив з надією досягти бажаного для себе результату. Таким 

чином, підприємство також може мати дві стратегії: впливу (в1), вичікування (в2). 

Функція виграшу для кожного ігрока визначається стосовно конкретної ситуації. 

Перехрещення стратегій ігроків утворює ситуацію гри, для кожної із яких 

визначається функція виграшу. Виступає функція виграшу кількісним виміром 

віддання переваги іграком, що визначається для кожної ситуації. Оскільки виграш 

кожного ігрока в тому або іншому випадку залежить від ситуації, то виграш 

визначається функцією даної ситуації. Розмір виграшу традиційно описується 

функцією від одного або декількох аргументів [1]. Функція виграшу залежить не 

тільки від ситуації, але і від значень, які приймуть аргументи функції розміру 

виграшу. Для визначення величини виграшу за участю працівників заводу розглянули 

кожну із можливих ситуацій взаємодії із споживачами вантажних автомобілів. Гра 

взаємодії підприємства і споживача відноситься до класу антагоністичної, 

некорпоративної, без коаліційної з нульовою сумою [1]. Чистий виграш підприємства 

не пов‘язується з програшем узагальненого споживача вантажних автомобілів. На 

основі наведених моделей завод визначає раціональну стратегію у відповідності із 

ситуацією на ринку вантажних автомобілів. Серед повно привідних самоскидів сталу 

позицію на ринку за співвідношенням «ціна-якість» займає модель КрАЗ-65032. В 

порівняні з аналогами конкурентів самоскид цієї моделі має не тільки перевагу за 

ціною, але є витривалим і працездатним в силу більшої питомої металомісткості та 

відповідними технічними характеристиками. Його можна позиціонувати як найбільш 

витривалий і доступний за ціною кар‘єрний самоскид або автомобіль для будівельних 

робіт. 
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Міжнародні ринки важливі для гірничо-збагачувальних комбінатів за 

розширення виробництва окатишів з поставкою на експорт. Підприємства повинні 

шукати нові можливості на ринках закордонних країн в умовах насичення 

внутрішнього ринку залізорудною сировиною. В міру нарощування обсягів поставок 

на закордоні ринки постає питання удосконалення структури служби маркетингу для 

планування і ефективного здійснення маркетингової діяльності. Найбільш 

розповсюджена форма маркетингової діяльності – функціональна організація, коли на 

чолі різних напрямків перебувають спеціалісти з відповідного виду діяльності по 

маркетинговим дослідженням, новій продукції, продажам і рекламі. Теоретики з 

маркетингу для підприємств, що реалізують значну частину своєї продукції за 

кордон, рекомендують здійснювати організацію відділу маркетингу за географічним 

принципом [1]. При такому підході за співробітниками з маркетингу закріпляються 

окремі країни, регіони. 

АТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» потужний постачальник 

залізорудних окатишів, які виробляються на чотирьох технологічних лініях. 

Експортна спрямованість виробництва обумовлена сприятливим географічним 

розташуванням та добрими фізичними властивостями окатишів: висока міцність та 

незначний вміст дріб‘язку. За рахунок зменшення викидів покращується 

екологічність процесу доменної плавки, що особливо привертає увагу закордонних 

споживачів. Постійне впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

дозволило ввести в експлуатацію флотаційне устаткування із збагачення 

залізорудного концентрату, що дозволяє комбінату виробляти високоякісні окатиші зі 

вмістом заліза до 65,5%. Високі фізичні характеристики окатишів зумовлені 

оснащеністю фабрики окомковування комплектним імпортним обладнанням фірми 

«Allis Mineral System» з використанням технології «грати-трубчата піч». 

Формування структури підрозділу зовнішньоекономічної діяльності комбінату – 

засіб покращення функціонування самого об‘єкту управління стосовно реалізації 

окатишів, що експортуються. В умовах опрацювання структури підрозділу для 

підприємства необхідно враховувати існуючі форми і методи роботи з тим, щоб не 

втратити того позитивного, що мало місце в попередній структурі управління, і в той 

же час привести її у відповідність новим цілям та вимогам. Процеси покращення 

організації виробництва і удосконалення управління зовнішньоекономічною 

діяльністю необхідно розглядати з точки зору системного підходу, приділяти 

постійну увагу їх взаємозв‘язкам і взаємовпливу. 

При вивченні існуючої системи шляхом обстеження здійснюється збір 

інформації стосовно підрозділу зовнішньоекономічних зв‘язків і перспектив його 

розвитку: складання плану випуску продукції; формування цінової політики; 

обґрунтування каналів збуту продукції; визначення попиту на продукцію, що 

експортується; розміщення реклами в засобах інформації; розробка технології по 

збільшенню вмісту заліза в окатишах; комплексне вивчення властивостей власної і 

продукції конкурентів. Впровадження удосконаленої структури управління 
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зовнішньоекономічною діяльністю являє собою реалізацію прийнятих рішень шляхом 

їх матеріально-технічного, правового і економічного забезпечення. 

Процес проектування удосконаленої структури управління 

зовнішньоекономічною діяльністю може приймати різні форми, але повинен 

підпорядковуватися опрацьованій загальній схемі [2]. Конкретний зміст, 

послідовність, трудомісткість окремих етапів залежить від специфіки співпраці 

комбінату із закордонними партнерами; від наявності достовірної і повної інформації 

стосовно різних сторін його діяльності; від характеру досліджень, що здійснювалися в 

організації раніше; від ресурсів для розробки проекту нової або удосконалення 

існуючої структури, і перш за все, від чисельності і кваліфікації групи спеціалістів, 

що зайняті вирішенням цієї проблеми. Для умов комбінату за нашою участю 

здійснено комплекс робіт з обґрунтування чисельності працівників фірми 

зовнішньоекономічних зв‘язків. При цьому скористалися як існуючою системою 

нормативів, так і експертними оцінками. Структуру управління 

зовнішньоекономічною діяльністю запропоновано організувати по групам країн 

(регіонам). Торгові агенти можуть жити в межах території обслуговування і 

працювати з мінімальними витратами часу і засобів на роз‘їзди. При  обґрунтуванні  

чисельності приймалися  до  уваги  і  неекономічні   фактори:  відповідність  

організаційної схеми апарату управління зовнішньоекономічною діяльністю 

структурі цілей, якості інформаційної роботи та завантаження керівників 

оперативною роботою. Здійснено аналіз і систематизацію трьох аспектів процесу 

управління на комбінаті: робота кураторів-маркетологів, обґрунтування та 

конкретизація функцій по управлінню, опрацювання інформації і рішень стосовно 

функцій. Для працівників комбінату важливо конкретизувати функції 

зовнішньоекономічної діяльності. Вони повинні приймати участь в розробці 

довгострокових і річних планів техніко-економічного і соціального розвитку 

підприємства. 
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Ефективність підприємств, як самостійних мікроекономічних одиниць сучасної 

ринкової системи, в значній мірі визначається якістю управління із формуванням та 

постійним удосконаленням фінансової стратегії в рамках системи економічної 

безпеки. Розробка фінансової стратегії є складною багатоплановою діяльністю в 

напряму забезпечення підприємства фінансовими коштами в достатній мірі, належної 

структури та складу. 

Аналіз фінансового стану є найважливішим інструментом отримання необхідної 
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в умовах ринку інформації про стан і перспективи розвитку підприємства. Оскільки 

для діагностики поточного стану та прийняття обґрунтованого рішення в сфері 

управління, інвестицій, фінансів, інновацій, збуту, керівництву підприємства 

необхідна систематична ділова обізнаність з питань, які є результатом відбору, 

аналізу та узагальнення вихідної інформації. 

Особливої актуальності проблема розробки фінансової стратегії в рамках 

забезпечення економічної безпеки підприємств набуває для організацій, які 

функціонують в умовах високої швидкості зміни факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища. 

Галузеві особливості підприємств мають різні системи економічної безпеки, що 

обумовлює відмінності методів їх оцінки. До критеріальних оцінок економічної 

безпеки підприємства можна віднести стан ресурсного потенціалу та рівень 

ефективності його використання; можливість розвитку; рівень 

конкурентоспроможності; можливість виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Індивідуально для кожного підприємства розробляється система показників-

індикаторів, які мають кількісне та якісне вираження. Основна мета такої системи - 

завчасно сповіщати про небезпеку та вживати заходів по її запобіганню. Одна з умов 

ефективності використання системи показників-індикаторів - визначення їх меж і 

порогових значень. При цьому найвищий ступінь безпеки фінансово-господарської 

діяльності підприємства досягається за умови, що комплекс показників знаходиться в 

межах допустимих своїх порогових значень, а порогові значення одного показника 

досягаються не на шкоду іншим. 

Керівники та фінансові менеджери на основі звітності показують оцінку 

показників фінансового стану організації, встановлюють тенденції її розвитку, 

готують інформацію фінансової звітності, що забезпечує всіх зацікавлених 

користувачів; розробляють управлінські рішення щодо вдосконалення фінансової 

стратегії підприємства. Отже, головною метою аналізу фінансової стратегії є 

розрахунок чіткого визначення найбільш значущих параметрів, які надають 

об'єктивну та реальну оцінку фінансового стану економічного суб'єкта. Це стосується, 

перш за все, зміни в структурі активів і пасивів, в розрахунку з дебіторами і 

кредиторами, в структурі прибутків і збитків. 

Основу інформаційної бази при формуванні фінансової стратегії підприємства в 

області його майнового стану становить бухгалтерський баланс і його найважливіші 

ознаки класифікації, від яких залежать ті чи інші особливості, пов'язані з його 

складанням. 

На практиці, в сучасних умовах формування фінансової стратегії є складним та 

суперечливим завданням для фінансового менеджменту вітчизняного підприємства. 

Складність її формування пов'язана з різноспрямованістю цілей економічного 

розвитку підприємства та способів їх досягнення. На думку більшості практиків, при 

формуванні фінансової стратегії найчастіше здійснюється вибір між інтенсивним 

типом розвитку, пов'язаним з високими темпами приросту прибутку, але й з високими 

фінансовими ризиками та помірним економічним розвитком, що супроводжується 

фінансовою стабільністю та стійкістю і низькими параметрами фінансових ризиків, 

при цьому відносно невисокими показниками динаміки фінансового результату. 

Тобто підприємству доводиться вирішувати важливу дилему фінансового 

менеджменту: рентабельність або ліквідність. 

Особливістю використання можливостей фінансового аналізу при формуванні 
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фінансової стратегії підприємства є не тільки моніторинг поточних показників 

фінансового стану, а й аналіз прогнозних форм фінансової звітності за кількома 

варіантами фінансової стратегії та вибір найбільш ефективного для даного часового 

інтервалу варіанту. Основним джерелом інформації є річна та квартальна 

бухгалтерська звітність підприємства: баланс підприємства, звіт про фінансові 

результати, додатки та пояснення до бухгалтерської звітності. При необхідності 

використовуються дані статистичної звітності та управлінського обліку. Від рівня 

достовірності оцінок, отриманих в результаті фінансового аналізу, залежить якість 

показників фінансового планування, що визначають напрями розвитку підприємства 

та можливості ресурсного забезпечення цього розвитку, а, отже, й можливість 

реалізації фінансового плану. 

В період економічної, соціальної та політичної нестабільності в державі питання 

збереження економічної безпеки підприємства стають особливо актуальними, 

оскільки в даний час посилюються конкурентна боротьба, застосовуються агресивні 

методи управління, з'являються проблеми в розрахунково-платіжній дисципліні та 

погіршується фінансовий стан організації.  

Розробка та забезпечення стратегії економічної безпеки є важливим завданням 

підприємства для захисту життєво важливих інтересів бізнесу від загрози з боку 

негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та їх невизначеності. 

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Пашкевич В.Я., Сакун Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Практично всі залізниці світу в мережі взаємодій із споживачами, власниками, 

працівниками, постачальниками та конкурентами забезпечують соціальні і економічні 

вигоди, які на відміну від комерційних або приватних входять в завдання уряду 

конкретної країни. 

Соціальна відповідальність (СВ) – це концепція, що заохочує компанії 

враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності 

компанії на споживачів, стейкхолдерів, співробітників, громаду та навколишнє 

середовище в усіх аспектах своєї діяльності. 

Під соціальною відповідальністю серед українських компаній  переважно 

розуміють надання благодійної допомоги, розвиток власного персоналу, чесне 

ведення бізнесу, дотримання і захист прав людини. 

Укрзалізниця є органом управління залізничним транспортом загального 

користування, який підвідомчий Міністерству інфраструктури України. До сфери 

управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-

Західна та Придніпровська залізниці, а також інші об‘єднання, підприємства, 

установи і організації залізничного транспорту. 

Зношеність основних фондів є фактором безпеки руху та якості перевезень, який 

знижує рівень соціальної відповідальності по відношенню до усіх клієнтів залізниці. 

До факторів, які знижують рівень СВ по відношенню до клієнтів, відноситься і 

підвищення тарифів на пасажирські перевезення, яке не відповідає зростанню доходів 

населення. Станом на 2016 р. темпи зростання середньої заробітної плати на 

підприємствах залізничного транспорту на 10% відстають від темпів зростання 
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середньої заробітної плати в країні та індексу споживчих цін     (у розрахунках до 

2011 р.). За розміром заробітної плати в 2016 р. залізничники посідають 15 місце. 

Ключовими наслідками є дефіцит кадрів, особливо на робочих спеціальностях 

(на виробництві та в обслуговуванні інфраструктури), низька мотивація персоналу, 

що не дозволяє ефективно впроваджувати ініціативи з підвищення продуктивності 

праці і поліпшення виробничих процесів. Отже, системні зміни в економіці і в галузі 

негативно вплинули на стан соціальної відповідальності на залізничному транспорті. 

Саме тому особливо актуальним зараз є запровадження інноваційних та 

сучасних систем управління персоналом, вивчення та освоєння кращих прикладів 

досвіду соціальної відповідальності іноземних компаній. 

За результатами спільних нарад керівництво Укрзалізниці подовжило подальшу 

співпрацю з Deutsche Bahn AG у питаннях розробки стратегії управління персоналом і 

соціальними активами, розвитку HR-бренду Укрзалізниці. Також для Укрзалізниці 

актуальні розробка систем оплати праці та оцінки ефективності персоналу, 

формування системи КПЕ (коефіцієнт показника ефективності), управління робочим 

часом, у тому числі впровадження системи гнучкого робочого часу для окремих 

категорій працівників. 

На початку 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» ініціювало розробку єдиного 

порядку виділення путівок на оздоровлення та лікування своїх працівників. 

Необхідність унормування цього процесу обумовлена наступним:  в одному 

підрозділі залізничникам компенсують 90% вартості оздоровлення, а в іншому – лише 

70%. В результаті трудовий колектив ПАТ «Укрзалізниця» має отримати новий 

ефективний механізм виділення путівок, що буде враховувати інтереси всіх 

працівників Товариства та профспілок. Основними принципами такого механізму 

стануть рівність, прозорість, єдність та підзвітність.  

Наразі Укрзалізниця має хоч і незначний, але позитивний результат роботи з 

попередження невиробничого травматизму (зниження кількості нещасних випадків на 

залізницях – з 600 у 2016 році до 586 у 2017 році). 

Вже розроблена Програма по попередженню нещасних випадків невиробничого 

характеру на залізничному транспорті. На її фінансування закладені кошти в розмірі 

57 млн. грн. Програмою передбачається встановлення огорож на станціях і перегонах, 

які частіше від інших стають місцем нещасних випадків (станції Тараса Шевченко, 

Олександрія, Знам‘янка, Вільнянськ, Нижньодніпровськ). 

Сьогодні в ПАТ «Укрзалізниця» працює близько третини від загальної 

чисельності всіх працівників товариства молоді віком до 35 років. Для вирішення 

багатьох завдань, що стоять перед залізницею, потрібні висококваліфіковані та 

відповідальні професіонали, відкриті до нових знань і постійного саморозвитку, які 

можуть працювати на рівні міжнародних стандартів, тож категорію молоді 

товариство розглядає як свій стратегічний актив. Лікарняна каса – це той фінансовий 

механізм, що дозволяє його членам оплачувати коштовні види медичної допомоги. 

Протягом 2017 року було зібрано майже 35 мільйонів гривень, які спрямовано на 

оплату лікування близько 18 тисяч осіб. Лікарняною касою охоплено 42 тисячі осіб, з 

яких пенсіонери галузі – 1320 чоловік, а також члени родин залізничників – 1032 

особи. 

Для подальшого поступального розвитку і активного росту АТ «Українська 

залізниця» необхідно приділяти першочергову увагу питанням соціальної політики і 

постійно підвищувати рівень відповідальності не тільки перед клієнтами, а й перед 
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своїми співробітниками, адже тільки залучений і соціально задоволений працівник 

може вивести компанію на новий рівень розвитку. 

 

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ  

В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Омельченко А.Я., Різніченко Л.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Для підприємства, що функціонує в умовах жорсткого конкурентного 

середовища, задачі ціноутворення встановлюються в контексті загальних товарно-

ринкових цілей, визначення яких є першим кроком до формування цінової стратегії. 

Хоча основною метою підприємства є збільшення вартості продукції і отримання 

максимального прибутку, однак у якості проміжних можуть бути встановлені й інші 

цілі, такі як захист своїх інтересів, придушення конкурентів, завоювання нових 

ринків, вихід на ринок з новим товаром, швидке відшкодування витрат, стабілізація 

прибутків . 

Стратегія ціноутворення – це набір правил і практичних методів, яких доцільно 

дотримуватися при встановленні ринкових цін на конкретні види продукції, що 

випускаються підприємством. Розрізняють декілька видів цінової стратегії: 

просторову (різні ціни в країні та за її межами); сезонну; залежно від способу 

використання продукту; за групами споживачів; залежно від величини партії товару, 

що закуповується споживачем [1]. 

З огляду на велику кількість ціноутворюючих факторів, не існує універсальної 

цінової стратегії, за якої б підприємство отримало гарантовано високий прибуток. 

Залежно від ринковій ситуації, компанія формує власний індивідуальний  варіант 

стратегії. 

Будь-яка цінова стратегія, щоб залишатися актуальною й ефективною, повинна 

переглядатися та змінюватися у разі удосконалення чи створення нової продукції, 

зміни конкурентного середовища, стадії життєвого циклу товару, зміни витрат 

виробництва.  

Процес розробки цінової стратегії має включати декілька етапів: 

– діагностика підприємства та збір інформації (оцінка витрат, уточнення 

фінансових цілей, визначення переліку конкурентів, сегменту споживачів); 

– аналіз отриманої інформації (фінансовий, сегментний, маркетинговий, 

збутовий, аналіз конкуренції); 

– формування, впровадження стратегії ціноутворення та її коригування залежно 

від ринкової ситуації. 

Розробка стратегії ціноутворення передбачає вибір цінового рівня, визначення 

конкурентного позиціонування, прийняття рішення про граничні ціни на окремі групи 

товарів, рішення по диференціації цін та ціновій дискримінації, а також по гнучкості 

цін. При цьому ціна, яка встановлюється в рамках тієї чи іншої стратегії не 

обов‘язково повинна бути нижчою по відношенню до цін конкурентів на подібний 

товар. Ціни доцільно встановлювати з урахуванням номенклатури та якості продукції, 

її корисності, значимості,  купівельної спроможності споживачів і цін конкурентів. 

Залежно від особливостей товарного асортименту, цілей ціноутворення, кожне 

підприємство повинно самостійно формувати для себе конкретну цінову стратегію. 

Підприємства, що функціонують в умовах жорсткої конкуренції,  неодноразово 
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вдаються до комбінування цінових стратегій. Існує досить багато компаній, які 

переносять центр ваги з ціни на елементи маркетингового інструментарію, які 

зорієнтовані на нецінове стимулювання. Інколи найбільш приваблива стратегія 

полягає не у визначенні низької ціни, а у диференціації маркетингової пропозиції, що 

підвищує споживчу цінність товару. 

Головною передумовою впровадження ефективного ціноутворення є наявність 

достатньо диференційованих за сприйняттям цін споживачами сегментів ринку, 

можливість їх охоплення підприємством та економічна доцільність цього. Головною 

перевагою тут мають стати хороші перспективи досягнення великих обсягів 

товарообороту, залучення достатньої кількості споживачів. 

В умовах виходу на міжнародні ринки, керівництву необхідно звернути увагу на 

сучасні підходи щодо формування маркетингових стратегій ціноутворення, а саме: 

ефективне ціноутворення в межах товарної номенклатури; встановлення 

обґрунтованих цін на новий товар; диференціювання цін за географічним принципом; 

гнучка цінова політика застосування цінового стимулювання, а інколи і встановлення 

дискримінаційних цін. 

Така політика дасть змогу пристосувати діяльність підприємства до умов різних 

ринкових сегментів, де існують жорсткі умови конкуренції, неоднорідна 

інтенсивність попиту, різні доходи споживачів, сприйняття ними рівня цін, та  

досягти виробничо-економічних, збутових чи логістичних переваг з погляду впливу 

на поведінку споживачів. 

Розглядаючи можливість розробки загальної концепції, необхідно враховувати, 

що вона тісно пов‘язана з постійними та змінними чинниками, що впливають на 

виробничо-збутову діяльність підприємства. Наявність яких і сила їхнього виливу 

визначає варіативність стратегічних пріоритетів. 

Корегування цін продукції підприємства повинно орієнтуватися на збільшення 

маржинальної рентабельності асортименту, який користується підвищеним попитом, і 

концентрувати увагу споживачів до неходового асортименту. У цьому процесі, крім 

фактора еластичності попиту ключове значення матимуть виробничі обмеження.  

Скорегована маркетингово-збутовими службами заявка на виробництво 

направляється до фахівців планово-фінансових служб для повторного економічно 

обґрунтованого розрахунку. Такий підхід має на меті оптимізацію планів 

виробництва та збуту і зорієнтований на отримання максимального абсолютного 

маржинального прибутку.  

Впровадження нових управлінських технологій дозволить реалізувати значні 

приховані можливості підприємства, у тому числі з удосконалення асортиментної 

політики, більш орієнтованої на ринок, що важливо для підприємства, яке функціонує 

в умовах конкуренції. 
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Форма існування підприємства це постійне впровадження інновацій для 

забезпечення конкурентоспроможності та виживання на ринку. Інтенсивне зростання 

інноваційної активності на міжнародному рівні спостерігається особливо в 

машинобудуванні, що вимагає удосконалення як організаційно-економічного 

механізму активізації інноваційної діяльності, так і організаційних структур 

управління вітчизняними підприємствами. Дослідження шляхів раціоналізації 

структури управління інноваційною діяльністю підприємств важливі як в 

теоретичному так і практичному аспектах. В ринкових умовах господарювання 

керівники затверджують опрацьовані спеціалістами організаційні структури 

управління, що повинні відповідати інноваційній спрямованості підприємства за 

врахування особливостей функціонування в конкретній галузі народного 

господарства. 

В умовах конкуренції для успішного функціонування на ринку машино 

технічної продукції підприємство змушене враховувати рішення з реалізації нових 

ідей, завдань та методів з їх розв‘язання. Так, у відповідності з державною програмою 

розвитку вітчизняного залізничного транспорту збільшуються обсяги виробництва 

пасажирських вагонів нового покоління за покращеного комфорту та підвищених 

показників надійності й довговічності окремих вузлів. Основою пасажирського 

вагону є зварний суцільно металевий кузов. Металомісткість типового стального 

кузова складає 45% від загальної металомісткості вагона, а тому головним науково-

технічним заходом з підвищення техніко-економічних показників пасажирських 

вагонів виступає зниження його ваги за одночасного покращення показників міцності 

та надійності зварних з‘єднань.  

За визначенням дослідників виконати інноваційну задачу можна тільки при 

використанні в конструкції нових прогресивних матеріалів[1,2]. При побудові 

оболонки кузова і каркасу проектувальники АТ «Крюковського вагонобудівного 

заводу» запропонували використовувати хромонікелеві та без нікелеві нержавіючі 

марки сталі та алюмінієві сплави. Організаційно-економічний механізм управління 

інноваційним розвитком повинен орієнтувати діяльність машинобудівного заводу на 

безперервний пошук та реалізацію ринкових можливостей інноваційного розвитку в 

умовах мінливого зовнішнього середовища. З метою підвищення технологічності 

металоконструкцію пасажирського вагону за врахування світового досвіду 

запропоновано розробляти за можливості розчленування її на окремі крупні 

технологічні блоки. Виготовляти крупні блоки можна за диференційованим або 

інтегрованим методом з подальшою розбивкою на більш прості під вузли або шляхом 

складання і зварювання всього вузла на одному робочому місці. Вказаний 

технологічний процес дозволяє здійснювати одночасний запуск декількох вузлів у 

виробництво і, як результат, суттєво скоротити цикл випуску суцільнометалевого 

кузова пасажирського вагону. Виготовлення технологічних блоків запропоновано 

здійснювати на поточній механізованій і автоматизованій лінії за гнучкого зв‘язку 

методом концентрації операцій.  
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Виготовлення крупно габаритних зварних металоконструкцій із тонколистового 

прокату вимагає особливо ретельного підходу до вибору способів зварки для 

забезпечення мінімальних деформацій. Таким вимогам в найбільшій мірі відповідає 

процес контактної точкової зварки, який характеризується надійністю зварних 

з‘єднань, незначним тепло вкладенням та малою зварювальною деформацією. В 

країнах з розвинутою технологією виробництва пасажирського вагонобудування на 

автоматизацію процесу контактної зварки витрачається менше коштів в порівняні з 

іншими способами зварювання, а використання ручної дугової зварки зведено до 

мінімуму.  

Дотримання принципів побудови організаційно-економічного механізму 

управління інноваційним розвитком заводу вимагає системного підходу як 

комплексного з погляду внутрішнього змісту впровадження у виробництво гнучких 

виробничих систем. В умовах жорсткої конкурентної боротьби економічна 

ефективність пасажирського вагонобудування залежить від можливості швидкого 

переналагодження на випуск нових або модернізованих вагонів. Гнучка виробнича 

система у вагонобудуванні включає роботизовано технологічні комплекси та окремі 

одиниці технологічного устаткування і системи забезпечення їх функціонування в 

автоматичному режимі впродовж заданого інтервалу часу. Створення гнучких 

виробничих систем це інноваційний стрибок в розвитку вагонобудування за 

використання мікропроцесорів, ЕОМ та роботів.  

Організаційна структура підприємства вагонобудівного профілю повинна 

формуватися під впливом чинників, що визначають особливості впливу: науки, 

техніки та виробництва; місця заводу у виконанні замовлень Укрзалізниці; напрямків 

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок і завдань 

тематичного плану стосовно розвитку пасажирського вагонобудування як на заводі, 

так і в Українському науково-дослідному інституті вагонобудування; рівня 

спеціалізації та ступеня кооперації в межах галуззі; структури трудових, 

матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів заводу за врахування тенденцій 

їх розвитку при процесно-орієнтованому бюджетуванні. 
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Маркетингове середовище діяльності вітчизняних підприємств на зовнішньому 

ринку складається з багатьох факторів, які діють ззовні і впливають на розвиток і 

підтримку вигідних взаємовідносин з цільовими споживачами. Маркетингове 

середовище відкриває перспективи підтримки партнерських відносин з потенційними 

споживачами своєї продукції і містить попередження стосовно загроз діяльності 

підприємства. До основних видів продукції АТ «Кременчуцький завод технічного 
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вуглецю (КЗТВ)» належать 7 марок вуглецю, що призначені для виробництва шин, 

гумовотехнічних та електротехнічних виробів, гумового взуття та продукції 

поліграфії. Технічний вуглець марок П-220, П-234 та П-330 пічний, високоактивний 

одержують шляхом термоокислювального розкладення рідкої вуглеводної сировини з 

великим показником структурованості та значним рівнем дисперсності. Середньо 

активний технічний вуглець марок П-514 та П-550 пічний одержують шляхом 

термоокислювального розкладення рідкої вуглеводної сировини із середнім 

показником дисперсності та структурованості. 

Створена на підприємстві структура управління системою якості у відповідності 

з міжнародними стандартами серії ISO 9000 передбачає організацію інформування і 

залучення персоналу всіх рівнів до постановки задач і прийняттю рішень з 

покращання якості технічного вуглецю. Кожен працівник підприємства має право 

піднімати питання стосовно порушень, що заважають досягненню запланованого 

рівня якості технічного вуглецю, проявляти ініціативу з удосконалення будь-яких 

ділянок діяльності. Колектив заводу накопичив значний досвід у розробці, 

використанні та удосконалені системи управління якості, що відповідає вимогам не 

лише ISO 9000, але й ISO 14000, ISO/TS 16949[1].  

Висока якість технічного вуглецю, можливість змінювати властивості продукту 

за вимогами замовника, значний вибір різновидів упаковки та помірна ціна на 

продукт сприяють постійному зростанню його експорту. В результаті розширення 

виробничих потужностей, технічного переозброєння устаткування основного 

технологічного потоку та впровадження сучасних технологічних процесів завод 

перетворився на одного з найбільших виробників технічного вуглецю в нашій країні. 

Основний технологічний процес на підприємстві автоматизований на 98%. 

Сертифікація відповідності системи управління якістю міжнародному стандарту ISO 

9001-2000 потрібна тому, що замовник отримує підтвердження виконання усіх вимог 

стосовно його замовлення. Наявність сертифікату ISO обов‘язкова вимога у випадку 

сертифікації технічного вуглецю в країнах Європи по безпеці. Наявність на заводі 

сертифікату означає, що системою управління якістю охоплені не тільки виробничі 

служби, збут та постачання, але абсолютно усі підрозділи включно з розробкою і 

проектуванням. Політика підвищення якості технічного вуглецю системно включає 

ряд параметрів: орієнтація на ринковий попит і конкретні потреби замовників; 

задоволення потреб усіх зацікавлених сторін-замовників, працівників підприємства, 

постачальників, держави та суспільства; випуск продукції належної якості за всіма 

показниками завдяки використанню прогресивних технологій і професійної 

майстерності персоналу; контроль відповідності встановленим вимогам 

технологічних процесів і продукції на всіх стадіях виробництва; постійний пошук 

шляхів удосконалення всіх процесів в напрямку підвищення якості продукції і 

процесів на кожному робочому місці; інформування працівників заводу стосовно 

потреб і задач в області якості та їх виконання з метою залучення всього колективу у 

вирішення поставлених задач. На заводі впроваджені також елементи як загального 

управління якістю (Total Quality Management –TQM), так і міжнародного стандарту 

ISO 9004-: 2000. 

Впровадження системи управління якістю за вимогами міжнародного стандарту 

ISO дозволило сформувати високий імідж підприємства на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. В числі замовників кращі світові виробники шин – фірми 

«Мішелен» і «Гудієр» та провідний експортер резино-технічної продукції – 
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корпорація «Фенікс». Відкритість, прозорість для замовника, готовність на 

проведення аудиту іншої сторони і надання статистичних даних стосовно 

виробництва та готової продукції дозволяють гарантувати стабільність поставок 

технічного вуглецю за відповідними параметрами і виключати проведення вхідного 

контролю кожної поставленої партії. На заводі постійно удосконалюється 

впроваджена трьох рівнева (кільцева) система управління якістю технічного вуглецю. 

На першому рівні – апаратник управляє процесом і в разі виникнення відхилень 

приймає у відповідності з інструкціями коригуючи дії. На другому рівні – 

представники основних служб щоденно визначають за статистичними даними 

ефективність дій коригування першого рівня у відповідності з результатами аналізу 

по факторах «4М». На третьому рівні – головний технолог і начальник відділу 

технічного контролю два рази на тиждень проводять аналіз статистичних даних та 

оцінюють ефективність роботи першого і другого рівнів управління. Результати 

аналізу доповідаються щомісячно на заводському дні якості з опрацюванням 

удосконалень по кожній службі. Для оцінки і аналізу невідповідностей здійснюється 

статистична обробка результатів основних показників якості з використанням 

комплексу прийомів: контрольні карти, діаграма Паретто, поетапний розгляд та 

оцінка розкиду по факторах «4М».  
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При формуванні асортименту, особливо при виході на міжнародні ринки, 

виникає проблема цін, якості, гарантій, сервісу, чи збирається виробник відігравати 

роль лідера в створені принципово нових видів продукції або вимушений слідувати за 

іншими світовими або вітчизняними виробниками. Планування асортименту 

продукції – безперервний процес, що продовжується з моменту зародження задуму і 

закінчується вилученням із товарної програми [1]. Українсько-французьке спільне 

підприємство «Фрасмо» випускає високоякісні оливи відомих марок, що 

характеризуються чудовими експлуатаційними показниками. Марки таких олив, як 

Дизола, Атланта, Аурелія, Талузія призначені для суднових, тепловозних і 

автотракторних двигунів. Технологія їх виробництва з використанням ноу-хау 

розроблена французьким партнером – усесвітньо відомою фірмою «Ельф». 

Технологічні інновації при випуску олив спрямовані на підвищення організаційно-

технічного рівня операційного процесу шляхом покращання наявної та використання 

нової техніки і технології виробництва. Вони безпосередньо впливають на економію 

витрат щодо зниження матеріалоємності та праце ємності олив і, як наслідок, 

забезпечують зростання прибутку. 

Успіх виробництва нових марок олив залежить від якості мінеральної основи 

(базових олив), пакетів присадок і рецептури виготовлення. Дистилятні й остаточні 

фракції атмосферно-вакуумної переробки нафти селективне очищуються від зайвих 

компонентів, які погіршують експлуатаційні властивості базових олив, на установках: 
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селективної очистки фурфуролом Г-37, деасфальтизації гудрона пропаном і 

фенолкрезольною сумішшю Г-36/37. Готові базові компоненти мінеральної основи 

олив накопичуються у резервуарах на дільницях компонування АТ «Укртатнафта» і у 

відповідності з економічно вигідним об‘ємом партії, що замовляється, поставляється 

спільному підприємству. Основною умовою забезпечення наукового рівня рішень з 

конкурентоспроможності при виході на зовнішні ринки вважаємо обґрунтування 

вибору раціонального асортименту та регулювання запасів мінеральної основи для 

виробництва нових марок олив. Ідеальною являється така моторна олива, в‘язкість 

якої не змінюється в усьому діапазоні навколишньої температури повітря в літній та 

зимовий періоди. Шляхом внесення спеціальних добавок в моторну оливу вдається 

зберігати необхідну в‘язкість нових марок типу Дизола в широкому температурному 

діапазоні навколишнього середовища.  

Так, олива Дизола М-3004 в товарногруповій структурі експорту перевищує 65% 

і виробляється за спеціальною рецептурою для середньо оборотних автотракторних, 

судових та інших дизельних двигунів, що працюють у важких умовах. Позитивні 

якості оливи: надійно захищає деталі двигуна при роботі у важких умовах, дозволяє 

уникати відкладень при використанні палива з високим вмістом сірки, зберігає мийні 

властивості при високих температурах, забезпечує опір оливної плівки, здійснює 

захист вкладишів і дозволяє уникати відкладень при високій температурі. Данні 

марки є одними з найдорожчих, що користуються великим попитом, як на 

вітчизняному ринку (Дунайське пароплавство, Військово-морський флот України, 

рибальські компанії Одеси, Севастополя тощо), так і в Російській Федерації, Латвії, 

Литві. 

Стратегія виробництва і застосування олив включає також формування 

товарного асортименту. Якість олив та область їх застосування визначається у 

відповідності з міжнародною класифікацією API (Американського Інституту Нафти). 

Для дизельних двигунів внутрішнього згорання класифікація API визначає якісні 

характеристики, яких досягають введенням спеціальних добавок (присадок). Шляхом 

внесення широкої гами присадок в оливу вдається зберігати її раціональну в‘язкість в 

деяких діапазонах температури оточуючого середовища. Чим менше змінюється 

в‘язкість, тим вище її індекс та кращі в‘язкісні та температурні властивості оливи. 

Товарний асортимент моторних мастил для дизельних двигунів включає групу олив, 

тісно пов‘язаних між собою схожими характеристиками виробництва та 

використання, проданою однаковим групам покупців, маркетинговим способом 

просування на ринок та приналежністю до одного діапазону цін. 

Підприємство здійснює двостороннє розширення асортименту олив, тобто «вниз 

– високої якості та низької ціни і вверх – якісних за високої ціни»[1]. Розширення 

асортименту вниз зумовлене тим, що підприємство працює в середньому сегменті в 

умовах створення своїм оливам образу якісних. Підприємство планує випускати 

оливи, призначені для нижнього сектору ринку, щоб зайняти нішу, яку можуть 

освоїти конкуренти. Зосередження на нижньому сегменті ринку олив забезпечить 

подальше зростання обсягів виробництва і прибутку. Підприємство розширює 

асортимент уверх, щоб підвищити престиж існуючих видів та марок олив і 

позиціонувати себе як виробника нової «лінійки» моторних мастил. Рішення стосовно 

розширення асортименту уверх ризикований захід в умовах глобалізації на світовому 

ринку олив. Конкуренти у вищому сегменті ринку олив давно і добре освоїлися на 

своїх позиціях і можуть перейти в контратаку з метою прорватися в нижні ешелони 
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ринку. Потенційні покупці можуть не повірити, що підприємство здатне випускати 

оливи високої якості. У торгових представників і дистриб‘юторів може просто не 

хватити умінь і знань для обслуговування верхнього сегменту ринку. 
Список використаних джерел 

1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга \ Пер. с англ. – 2-е 

европ. изд. – К.:, М.:, СПб.: Издат дом «Вильямс», 1998. – 1056 с. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У 

СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

 

PRESENT STRUCTURAL PROBLEMS OF THE SETTLEMENT 

STRUCTURE OF THE CZECH REPUBLIC 

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.  

College of European and Regional Studies 

 

The development of the landscape is inherently linked with historical events, the 

development of the society, agricultural management, settlements and the development of 

crafts and/or the industry. It is according to these events that the development of the Czech 

landscape and its settlements can be divided into several stages – so-called "turning periods" 

in which there were fundamental changes resulting from the cultural and social development 

of current or past times. 

The development of the settlement structure on the Czech territory and states is 

conditioned both by the time of its emergence (12
th

 to 14
th

 century) and by the configuration 

of the terrain. Rural Czech areas are characterised by small settlements with 30-100 

residential buildings and a relatively dense network of smaller towns with 3,000-10,000 

residents. These towns are composed of natural shopping centres and centres for the 

provision of various services. Since the middle of the 19
th

 century, they have also been used 

as administrative centres for newly emerging state administration (political and judicial 

districts). Evidence of the fragmentation of the Czech settlement structure is a large number 

of municipalities or cadastral districts. The individual parts of the municipalities are local 

areas, the territory of which was originally divided. These parts either exist separately or 

they may have grown together with another part (urban area) during their further 

development. Separated parts of rural communities – small groups of houses are quite 

common in rural areas. In the Czech Republic more than 15,000 parts of municipalities are 

registered and it is only in rural areas, i.e. outside of towns, where 11,500 parts of rural 

villages are currently registered. The density of the settlement network can be documented 

with mean values. For every 10 square km in the Czech Republic there are almost 19 parts 

of municipalities and when excluding towns, i.e. in rural areas, this value drops to only 15 

local parts. However, the number of settlements does not say anything about the 

administrative structure. The administrative structure, i.e. the structure of public 

administration, which performs the basic administrative and political administration in the 

respective area, is highly fragmented in comparison with the surrounding countries, which is 

due to the historical development and the scattered settlement structure. 

The history of how municipal cooperation in the Czech Republic has been forming is 

directly connected with the historical development of the number of municipalities, which 

has repeatedly undergone fundamental changes over the past 100 years. The foundation for 

the formation of the present municipal structure was the division of the territory of Czech 

lands in the middle of the 19
th

 century into approximately 13,000 cadastral municipalities. 

While, when Czechoslovakia emerged, the number of independent municipalities was 

11,500, the number peaked in 1930 at 11,768 independent municipalities. The situation has 

not changed dramatically until the end of the 1940s, when in 1950 there were 11,459 

municipalities in the Czech Republic. The slight decline when compared with the 1930s was 

caused by the immediate situation after the end of World War II and the post-war expulsion 



176 

 

 

of the German population. The first breaking point in the territorial administrative division 

was the year 1948 (with the onset of the communist regime), after which the centralised 

economy led to a gradual, but violent administrative merging of municipalities, for example 

by establishing municipal committees, the municipality effectively lost their legal 

personality. Decision-making on the merging of municipalities was then the responsibility 

of the supreme bodies of national committees (the regional or district national committee) 

that were most active in the 1980s and were even setting up the so-called central 

municipalities. The integration process culminated in 1990 when there were only 4,100 

independent municipalities, which is one of the largest declines in the number of 

municipalities in Europe between 1950-1990: with a 62.27% drop, the Czech territory was 

just behind the United Kingdom and Scandinavia where this level even approached 80%. 

The second major breaking point in the territorial division of Czechoslovakia was the 

year 1989 and the Velvet Revolution, which triggered a wave of disintegration tendencies, 

unparalleled in the other post-socialist countries. If, for example, the growth in the number 

of municipalities in Slovakia between 1988 and 2011 was only +7.28%, in Poland it was 

+3.33% and in Romania in was +7.9%, in the Baltic States there was a further decline in the 

number of municipalities: -59.58% on average. While in all European countries the number 

of independent municipalities grew after 1989 only by a few percentage points, this growth 

in the Czech Republic reached an alarming +52.27%. This phenomenon has had a number 

of causes, from historical violent integration to public administration reform to accentuating 

principles of decentralisation, deconcentration and re-establishment of territorial 

administration instead of a system of national committees. Since 2000, the number of 

municipalities has been stable at around 6,250 municipalities. The third, but not too big, 

breaking point is the definition of new municipalities as of January 1, 2016 in the military 

zones of Boletice, Libavá and Hradiště. 

This way, following the disintegration processes, the settlement structure of the Czech 

Republic is characterised not only by large fragmentation, but also by the fact that small 

municipalities were participating in the disintegration processes.The existence of a large 

number of small municipalities, mostly the rural ones, since the beginning of the 1990s has 

been accompanied by a number of long-term issues such as the depopulation of 

municipalities, population ageing, deterioration in the qualitative and quantitative level of 

the provision of public services and assets and/or other technical and civic amenities as well 

as other phenomena. 

 

 РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Малогорський В.А., Сакун Л.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку ринкової 

економіки, підтримки внутрішнього ринку і основною рушійною силою 

трансформаційних змін, що відбуваються в економіці міста. Бізнес вирішує соціальні 

завдання (зайнятість і доходи населення, виробництво товарів народного споживання, 

надання послуг населенню) та економічні задачі (наповнення бюджетів різних рівнів, 

структурна перебудова господарства). Але без підтримки держави неможливе 

забезпечення нормальних умов функціонування підприємництва, подолання 

різноманітних проблем, із якими стикається бізнес.  
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У Кременчуці станом на 01.10.2017 р. зареєстровано 15332 суб‘єкта малого та 

середнього бізнесу, що на 6,1% більше за аналогічний період 2016 року. Із них: 4172 – 

юридичні особи (більше на 387 осіб або 10,2 %) та 11089 – фізичні особи-підприємці 

(більше на 494 особи або на 4,7%).  

Не зважаючи на незначне покращення, аналіз показників 2017 року доводить, що 

значна кількість підприємців малого бізнесу, через вплив внутрішніх та зовнішніх 

факторів, знаходиться у тяжкому стані. Крім того, 6320 фізичних осіб-підприємців 

знаходиться у стані закриття, а із 4172 юридичних осіб суб‘єктів малого 

підприємництва 1042 є неприбутковими організаціями (громадські організації, 

кооперативи, профспілкові комітети тощо). Зменшення кількості суб‘єктів малого 

підприємництва по юридичних особах пов‘язано із закриттям суб‘єктів 

господарювання.  

Протягом 2017 р. чисельність працюючих у суб‘єктів малого і середнього 

підприємництва збільшилася на 141 особу й склала 27987 осіб. На 366 осіб більше 

ніж 2016 року працевлаштувалися у суб‘єктів малого підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб-підприємців), а їх загальна чисельність склала 16197 осіб. Отже, 

можемо констатувати, що нові робочі місця створили саме суб‘єкти малого 

підприємництва, вони й надали позитивної динаміки. 

Успішний розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) значною мірою 

залежить від його забезпеченості фінансовими ресурсами, як довгострокового, так і 

короткострокового характеру. Дослідження, показали, що серед джерел фінансових 

ресурсів МСБ банківські кредити займають третє місце після доходів від діяльності 

суб‘єктів підприємництва та особистих коштів засновників. Питома вага кредитів для 

МСБ в загальному обсязі кредитного портфеля банків є незначною ( в середньому до 

20%) вже впродовж багатьох років. Саме тому задля підтримки малого та середнього 

підприємництва у  місті Кременчук було досліджено їх доступність у фінансово-

кредитних установах. 

Більшість банків, такі як ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «КредіАгріколь-Банк», 

ПАТ АКБ «Правексбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ АКБ «Приватбанк»широко 

висвітлюють інформацію на власних сайтах. Наприклад, банк ПУМБ пропонує 

кредит на поповнення оборотного капіталу, овердрафт,факторинг, кредити на 

інвестиційну діяльність. Але для того, щоб ознайомитися з умовами кредитування 

потрібно залишити персональні дані й очікувати, коли банк зв‘яжеться  з потенційним 

клієнтом. 

У АКБ «Приватбанк» є достатньо інформації, щоб клієнти змогли оцінити рівень 

послуг банківської установи. Він також виступає засновником платформи «Країна 

успішного бізнесу» (КУБ), що підтримує підприємницьку ініціативу, допомагає 

підприємцям здобувати нові знання та компетенції в рамках проекту «ІнКУБатор» і 

презентувати продукти, що суттєво поліпшать середовище для роботи підприємців. У 

рамках проекту виділяють три типи бізнесів: перший тип – це вже діючі бізнеси, що 

потребують масштабування; другий – бізнеси, що потребують маркетингового 

розвитку; третій – це бізнес-ідеї, спрямовані на промислове виробництво. 

Серед видів діяльності підприємці Кременчука найчастіше обирають торгівлю – 

52,4%, доля тих, хто надає мешканцям міста різні послуги – 22,14%. Серед інших: 

8,71% назвали основним видом своєї діяльності виробництво і 16,75 – інші сфери. 

У результаті дослідження були виявлені проблеми, з якими стикаються 

підприємці на етапі формування (рис. 1). 

https://www.google.com.ua/search?espv=2&amp;rlz=1C1GKLB_enUA598UA598&amp;biw=1366&amp;bih=667&amp;q=%D0%9F%D0%90%D0%A2%2B%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%2B%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%2B%E2%80%93%2B%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB%2C&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiSpM678dDOAhVHiywKHSRKBCAQvwUIFygA
http://pumb.ua/ru/small_business/financing_business/loans_ongoing_work/working_capital_replenishment/
http://pumb.ua/ru/small_business/financing_business/loans_ongoing_work/overdraft/
http://pumb.ua/ru/small_business/financing_business/loans_ongoing_work/overdraft/
http://pumb.ua/ru/small_business/financing_business/loans_ongoing_work/overdraft/
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Рис. 1 Проблеми на етапі формування підприємства 

 

Цікавими були відповіді на запитання про очікування щодо обсягів збуту в 

майбутньому – майже порівну прогнозуються «зростання» та «спад», відповідно 

27,9% та 24,3%, але найбільший відсоток опитаних (47,8%) сподіваються, що їхня 

діяльність в основному не зазнає значних змін. Підтвердженням попереднього є 

відповіді про прибутковість та збитковість власного бізнесу. Так, вважають 

прибутковою власну справу 58,15%, а збитковою – 41,85%. Не можна не відмітити 

значний відсоток (10,5%) тих, хто не забажав повідомити про стан своїх справ. Тому 

цілком логічно, що можливість закриття бізнесу розглядають лише 19,5%, надалі 

працювати планують 55,2%, не визначились – 25,3%. Ці показники дають можливість 

скласти оптимістичні прогнози щодо розвитку підприємництва в місті Кременчуці на 

найближчий період. 

  

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В 

ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Власова С. І., Мажаренко К. П. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Поняття мотивації тісно пов‘язано з проблемою управління персоналом. Нові 

економічні відносини, які будуються в Україні, висувають і нові вимоги до роботи з з 

різними категоріями персоналу. Це не тільки підбір, навчання і влаштування кадрів, 

але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. 

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна 

діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з 

складових праці є її мотивування на рівні учасників трудових відносин. Система 

мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють 

окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення 

індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства. 

 Сьогодні етап розвитку українського суспільства характеризується цілою 

низкою проблем та диспропорцій у соціально-економічній структурі суспільства, які 

ще залишаються не вирішеними. 

 Матеріальне стимулювання працівників підприємств, як основна складова 

частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого риси, притаманні 

попередній адміністративно-командній системі господарювання. Внаслідок 
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відсутності прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи 

працівників структурних підрозділів підприємства, вона перестала виконувати свою 

головну функцію – стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового 

окладу.  

Відсутність виважених критеріїв роботи працівників в їх структурних 

підрозділах призвели до "зрівнялівки" в системі преміювання. А недостатня кількість 

висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити створення і впровадження 

високоефективної системи цільового управління, ускладнює ситуацію. Подальше 

послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних 

соціально-економічних процесів, які мають місце в нашій державі. 

Звідси виникає об‘єктивна необхідність створення науково-обгрунтованого 

механізму мотивації праці персоналу підприємств, який би зміг за допомогою дієвих 

важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно 

працювати, сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечити якісне 

оновлення трудового менталітету. Необхідний і інструментарій мотиваційного 

механізму, здатного поєднати в єдиний вузол цілі і результати діяльності персоналу, 

щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної 

праці. 

Останнім часом на переважній більшості підприємств мотивація та 

стимулювання персоналу знаходяться в незадовільному стані. Зараз кожному 

третьому мешканцю України заробітної плати не вистачає для придбання всього 

необхідного. Падіння реальної заробітної плати в галузях господарського комплексу 

України супроводжувалося зниженням продуктивності праці. Послаблення зв‘язку 

між продуктивністю праці та заробітною платою було значною мірою викликано тим, 

що на величину останньої почали впливати інші чинники - інфляція, зміна структури 

виробництва, нестабільність економічного стану підприємств, різні форми власності 

та пов‘язані з цим нові форми оплати праці.   

У сучасних умовах, рівень безробіття в Україні сприяє формуванню у 

роботодавців негативного ставлення до проблем мотивації або звичайного їх 

ігнорування. Більшість з роботодавців поводять себе банально: відмовився один 

претендент на вакантну посаду через невисоку заробітну плату, знайдеться інший, що 

погодиться.  

Досить важливим є те, що процеси мотивації можуть не тільки співпадати, але і 

протистояти один одному. Стимулювання повинне відповідати потребам, інтересам і 

здібностям працівника. Механізм процесу активізації діяльності персоналу повинен 

бути адекватним механізму мотивації працівника, тобто процесу свідомого вибору 

людиною поведінки під дією зовнішніх і внутрішніх чинників.  

При розгляді мотивації слід зосередитися на чинниках, які спонукають людину 

діяти і підсилюють її дії. Основні з них: потреби, інтереси, мотиви і стимул - реакції. 

Потреби неможливо безпосередньо спостерігати або виміряти, про них можна судити 

тільки по поведінці людей. Потреби можна задовольнити, давши людині те, що вона 

вважає для себе цінним. Але в понятті «цінність» різні люди вкладають не однаковий 

сенс, а, отже, розрізняються і їх оцінки винагороди. Наприклад, впливова людина, 

можливо, визнає декілька годин відпочинку в колі сім‘ї вагомішими для себе, ніж 

гроші, які отримає за наднормову роботу в організації. А це означає, що до кожного 

працівника мають бути використані індивідуальні засоби мотивації, з урахуванням 

його побажань.  
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Таким чином, мотиваційний процес може бути представлений у вигляді 

послідовних одна за одною стадій: усвідомлення працівником своїх потреб як 

системи переваги, вибір найкращого способу здобуття певного вигляду винагороди, 

ухвалення рішення про його реалізацію; здійснення дії; здобуття винагороди; 

задоволення потреби.  

Політика мотивації в сьогоднішніх ринкових умовах має бути націлена на 

розширення співпраці адміністрації з персоналом для досягнення загальних цілей. Це 

спонукає персонал до розвитку потенційних здібностей, інтенсивнішої 

продуктивнішої праці, підвищення результативності роботи, творчого відношення до 

праці. Мотивація є одним із основних чинників, які безпосередньо впливають на 

рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку. 

 

ПРИНЦИП SOCIAL RETURN ON INVESTMENT  ЯК ОСНОВА 

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

Веденіна Ю.Ю., Коваленко Д.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

При прийнятті рішення про доцільність вкладення коштів в реалізацію 

соціального інвестиційного проекту фінансові організації обов‘язково проводять 

аналіз соціальної ефективності інвестицій (SROI – Social Returnon Investment). В 

основі аналізу соціальної ефективності покладено аналіз витрат, вигод та соціальний 

аудит, спрямований на виявлення соціальної цінності (socialvalue), що створюється 

проектом, шляхом знаходження матеріальних, фінансових і нефінансових 

еквівалентів для соціальних результатів. Аналіз SROI вимірює цінність створюваних 

благ і витрати на створення цих благ.  

Формально соціальна ефективність інвестицій являє собою відношення чистої 

доданої цінності благ до чистої доданої вартості інвестицій. Основою аналізу Social 

Returnon Investment є те, що один або декілька показників, якими б цінними вони не 

були, не можуть показати соціальні результати проекту, так як ці результати мають 

достатньо складну природу. На думку А. Ситникова [1], аналіз соціальної 

ефективності являє собою методику для дослідження ланцюга створення соціальної 

цінності через формування загального інформаційного простору, що дозволяє 

обговорювати суспільно значимі результати з усіма зацікавленими сторонами. 

Основними принципами аналізу охарактеризовані на рис. 1. 

Важливим інструментом аналізу соціальної ефективності є монетизація – пошук 

та визначення фінансових еквівалентів для соціальних явищ, тобто встановлення ціни 

(грошове вираження вартості), як показника того, наскільки суспільство визначає 

цінність різних благ. На сьогодні існує кілька підходів до оцінки ефективності 

соціальних проектів, основна суперечність між якими полягає в науковій дискусії 

щодо визначення об‘єкта аналізу – соціальна ефективність чи соціальний ефект 

інвестицій. Запропонована методика представлена як чіткий алгоритм, проте не має 

жодної формалізації щодо запропонованих розрахунків. Цей факт пояснюється тим, 

більшість соціальних благ не можуть бути точно оцінені за механізмом монетизації, 

тому пропонується аналізувати сам процес створення соціальних благ, а не 

розрахунок їх кількісних показників.  

Визначення соціального ефекту інвестицій ґрунтується на методологічній 

позиції авторів щодо недоречності ототожнення категорії «соціальний ефект» та 
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«соціальна ефективність». Так, науковці вважають, що ефект це абсолютний 

показник, який характеризує результат, ефективність являється відносним 

показником і характеризує процес, впродовж якого був отриманий результат [2]. 

Ефективність – показник суто управлінського характеру. Основним показником 

соціальної ефективності є підвищення якості життя людей, завдяки соціально-

інвестиційній діяльності.  
 

 

Рис. 1  Принципи аналізу Social Returnon Investment 

 

Підсумовуючи вище наведений аналіз методичних підходів до оцінки соціальної 

ефективності проектів зазначимо наступне: 

 1) органи публічної влади, державні та комунальні підприємства, українські або 

іноземні організації, фізичні особи можуть бути суб‘єктами соціальних інвестицій. 

Державними цілями таких інвестицій можуть бути підвищення рівня життя населення 

та його добробуту, комерційні та іноземні структури, фізичні особи спрямовують 

свою діяльність для отримання прибутку, некомерційні організації несуть соціальний 

ефект шляхом задоволення матеріальних, духовних  та соціальних потреб людей; 

2) виділяють чотири основних показника, що визначають ефективність 

соціального інвестування: соціальний ефект визначає міру задоволеності населення 

якістю життя; соціальна ефективність – показник, що визначає підвищення рівня 

життя людей; соціально-економічна ефективність – показник, що дає уявлення про 

економічну ефективність інвестиційних вкладень в соціальну сферу з урахуванням 

досягнутого соціального ефекту; економічна ефективність – показник, що відбиває 

економічну ефективність проекту на основі співвідношення результатів до витрат;  
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТА 

Семенова Р.В., Сакун Л. М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У сучасних умовах світової кризи різко зростає відповідальність муніципальних 

органів місцевого самоврядування за перспективи розвитку міст, посилюється 

значущість соціальних, екологічних і демографічних чинників, істотно актуалізується 

необхідність вибору оптимальної довгострокової стратегії муніципалітету.  

Стратегічний план розвитку відповідає потребам нових об‘єктивних процесів, 

що відбуваються як на місцевому, так і на глобальному та національному рівнях. 

Стратегічне планування розвитку міста - це процес визначення того, яким місто 

збирається стати в майбутньому. Стратегічний план - це прогнозний документ, 

інтегруючий в єдине ціле взаємообумовлені головні цілі і завдання розвитку міста, 

його внутрішні ресурси, політику, що визначає поле діяльності і основні організаційні 

кроки, спрямовані на досягнення поставлених цілей. 

Розробка плану стратегічного розвитку міста Кременчука, що розглядається в 

якості цілісної, багатофункціональної системи, здатної до саморозвитку, припускає: 

1. Визначення стратегічного потенціалу міста.  

2. Встановлення місії, або інакше, стратегічного статусу майбутнього розвитку 

міста з урахуванням його місця в регіональному, національному і світовому просторі і 

заходи щодо його інноваційно-інвестиційної привабливості.  

3. Формулювання місії і мети розвитку, пов'язаних, в першу чергу, з усуненням 

негативних явищ, процесів, чинників і з одночасним посиленням сприятливих 

чинників і конкретних конкурентних переваг і можливостей міста.  

4. Визначення основних завдань, рішення яких представляється доцільним і 

невід‘ємним до певного періоду часу - 2020 року. 

5. Виявлення основних напрямів ефективного розвитку. 

6. Розгляд можливих сценаріїв розвитку.  

Стратегія розвитку Кременчука до 2025 р. має бути спрямована на: 

1. Підвищення якості життя населення міста.  

2. Формування міського соціального середовища, що забезпечує розвиток 

людини, зростання людського капіталу міста.  

3. Створення умов для розвитку міської економіки і підвищення її 

конкурентоспроможності.    

Кременчук - місто обласного підпорядкування в Полтавській області України, 

адміністративний центр Кременчуцького району. На сьогодні у місті функціонує 86 

промислових підприємств, 58 будівельних організацій різних форм власності та 

близько 14 тисяч суб‘єктів підприємницької діяльності. За економічними 

показниками Кременчук займає 15-те місце серед 45 великих міст України.  

Розглядаючи істотні для розвитку Кременчука чинники зовнішнього 

середовища, їх автономну і комбіновану дію, слід зазначити наступне:  

1. Світові політична і економічна системи знаходяться в точці біфуркації і їх 

подальший розвиток може йти по різних сценаріях, як позитивних, так і негативних 

для України. При цьому зміни можуть носити не еволюційний, а революційний 

характер.  



183 

 

 

2. Політичне і економічне положення України в світі стає стійкішим. Потенціал 

розвитку України стає потужнішим. Ця позитивна хвиля породжує нові унікальні 

можливості, на яких необхідно вибудовувати стратегію її розвитку.  

3. Місто Кременчук є в Україні одним з лідерів у сфері економіки, має усі 

передумови для переходу від індустріального типу економіки і управлінського 

мислення до постіндустріального з акцентом на пріоритети соціального розвитку 

регіону і міста. Ця можливість існує, але для її використання потрібні істотні і 

консолідовані зусилля як з боку органів влади, так і з боку бізнесу і суспільства. 

З урахуванням вищесказаного можна виділити два основні сценарії розвитку 

міста :  

1. Інерційний тип розвитку - збереження усіх внутрішніх політик і проектів, 

орієнтованих на індустріальний і екстенсивний тип розвитку економіки і поступове, 

еволюційне зростання якості життя населення.  

2. Інноваційний тип розвитку - радикальне переосмислення можливостей міської 

економічної і соціальної інфраструктури, переорієнтація на інноваційний тип 

розвитку, орієнтація на світові стандарти і досягнення в науці, економіці і соціальній 

сфері. 

У сучасних умовах пріоритетним є інноваційний тип розвитку. Проте окрім 

вказаних вище проблем, які можуть виникнути на цьому шляху, можливі і інші 

проблеми, пов‘язані, передусім, з економічною і соціально-політичною нестійкістю 

США і країн ЄС. Розвиток світової фінансово-економічної кризи може серйозно 

ускладнити процес переходу на інноваційний шлях розвитку. SWOT- аналіз, який 

інтегрує результати локального аналізу окремих сфер життєдіяльності міста, дозволяє 

визначити стратегічні напрями розвитку міста. У числі організаційних заходів 

першочерговою є розробка Положення про моніторинг стратегії міста Кременчука, 

що розкриває основні цілі, концепцію, передбачає терміни аналітичної звітності. Тут 

повинні знайти відображення і питання вивчення громадської думки: виявлення їх 

оцінок про ступінь реалізації заходів, якості і ефективності досягнутих результатів, 

встановлення зворотного зв‘язку між жителями міста і тими, хто реалізує стратегію. 

 
MENTORING AS EFFECTIVE METHOD OF PERSONNEL 

MANAGEMENT 

Andriienko M., Zbyrannyk O. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

 

Modern organizations need to constantly adapts to changes in external and internal 

environment. One of ways to solve problems as conflicts, low motivation, new corporate 

rules and traditions, obsolete or untrustworthy information, low skills of staff, unsatisfactory 

results of employees, insufficient support from management is mentoring. It means transfer 

of professional knowledge from the mentor to a less experienced worker (protege) or a 

group of  workers. Classical mentoring focusing on the professional skills of  new employee 

and their development, managing the process by providing different tips and hints, 

assistance in adapting in a company, observing the work process, sharing views and ideas, 

etc. 

Mentor can execute roles and responsibilities such as: 

1) As an organizer – to ask accessory questions, that require creative detailed 

answers, identify goals, discuss further action plans, listen, provide advice and assistance; 
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2) As a participant – to highlight the strengths and weaknesses of the participants, 

communicate with them, find the best ways of  career development, teach the protege  and 

demonstrate own skills; 

3) As a advicer - to analyze the actions of protege and  consequences of actions, 

encourage workers to new non-standard ideas, help them make their own decisions, follow 

the process [1, p.337]. 

Mentorship programs are developed individually, depending on the goals, number of 

people  involved in this process, specialization of the company, but has some common 

features. Thereby, the process consists of several stages, which shown in table 1. 

 

Table 1 – Steps of development of mentoring programs  
Name of process Brief description 

Preparatory 
Decision on participation in the mentorial program; definition of 

participants. 

Introductory 

Acquaintance of the mentor with the wards; development of a plan 

for further joint actions, rules, etc.; considering the advantages and 

disadvantages of participating in the mentoring program. 

Implementation 
Implementation of the mentoring program: training, advice, plans, 

communication, answering questions, and more. 

Final 

Evaluation of the work performed, individual results, discussion, 

analysis and comparison of the planned and accomplished goals, 

conclusions. 

Source: [2, p. 258-260] 

Like any process, mentoring has a number of disadvantages and advantages. The cons 

are: conflicts between generations or participants; participant can be not rady to work or 

forced participation in the process, and as a result, ineffective results; unwillingness to 

participate in the program. 

The pros include: rapid familiarization of new employees, working in the team, 

cooperation; overcoming age barriers; raising the level of knowledges, skills in a different 

sphere; professional development of personnel; saving time for training of new employees 

and their internship; satisfaction of personal goals;  the participants learn to make non-

standard decisions, quickly respond on critical situations, build their own plan for further 

action [3, p.162]. 

There are many ways and means of conducting mentoring programs, the participants 

decide which one will be the most optimal. So, the main ones are: trainings – formation of 

skills and abilities, consolidation of the received knowledge, disclosure of participants' 

potential;  business game – simulation of situations that can be in real life and construction 

of ways to solve them; role-playing game – distribution among the members of the 

imaginary powers and responsibilities, performing which, protege learns to solve various 

issues; group discussions – discussion of problem tasks, putting forward ideas for their 

solution;  storytelling – with the help of stories about the life of the organization of young 
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people, employees learn the rules of work in the corporation, learn about corporate 

traditions, culture and rules. Provides an easy, relaxed atmosphere. 

– brainstorming – helps to find the optimal solution by pushing different points of 

view and choosing the most beneficial; 

– case – a type of training, the main purpose of which – to learn to analyze, develop 

an action plan, correctly perceive information [4, p.61-62]. 

Practice shows that the use of mentoring gives positive results. It is one of the most 

effective way, because it involves the acquaintance of a new employees with their 

responsibilities, acquainted with job specifics, adaptation in the collectivity. 
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ВПЛИВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РОЗВИТОК 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КРЕМЕНЧУЦІ 

Скребкова К.С., Збиранник О.М. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Молодь є найбільш активною суспільною групою будь-якої країни та одночасно 

– найбільш вразливою. Саме це обумовлює необхідність розроблення та 

впровадження національних державних молодіжних політик. В Україні вже понад 

двадцять років проблеми молоді намагаються вирішувати саме через розробку та 

реалізацію заходів державної молодіжної політики, що повністю відповідає 

загальносвітовим управлінським тенденціям. 

Державне управління у сфері молодіжної політики здійснюється суб'єктом 

управління, яким, зокрема, є: державні органи – центральні органи виконавчої влади 

(зокрема, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з іншими 

міністерствами та центральними органами державної виконавчої влади України); 

місцеві органи державної виконавчої влади зі своїми структурними підрозділами по 

роботі з молоддю; органи місцевого самоврядування; соціальні служби для молоді (у 

т.ч. центри соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді), які виробляють і ухвалюють 

рішення, здійснюють керуючий вплив на об‘єкти управління [1]. 

Місцева влада забезпечує виконання регіонального та місцевого управління, 

зокрема й державну молодіжну політику. Основними засобами впливу органів 

місцевого самоврядування на розвиток молодіжної політики в Україні є: 
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адміністративно-правові; організаційні; фінансово-економічні; морально-етичні; 

інформаційні (табл.1) [2]. 

 

Таблиця 1 –  Засоби впливу органів місцевого самоврядування на розвиток та 

реалізацію державної молодіжної політики в Україні [2] 
Засоби впливу органів місцевого самоврядування на розвиток 

молодіжної політики в Україні 

Адміністративно-

правові 
Організаційні 

Фінансово-

економічні 

Морально-

етичні 
Інформаційні 

розробка, 

затвердження, 

виконання 

розпорядчих 

документів 

(місцеві, цільові 

молодіжні 

програми та 

ін.) і надання 

адміністративних 

послуг 

населенню 

 

 

організація та 

проведення: 

стажування 

молоді в органах 

місцевого 

самоврядування; 

культурно-

масових, 

спортивних та 

інших заходів; 

тренінги, 

семінари, 

флешмоби 

конкурси 

проектів для 

молодіжних 

організацій; 

покращення 

матеріально- 

технічної 

бази 

позашкільної 

освіти та 

спортивної 

інфраструктури; 

підтримка 

молодіжного 

будівництва; 

стипендії для 

обдарованої 

молоді 

виховання, 

патріотична 

освіта, 

попереджен 

ня насильства 

в родині; 

популяризація 

здорового 

способу 

життя; 

волонтерство 

проведення 

роз‘яснювальної 

роботи з дітьми 

та молоддю 

щодо їх 

прав та 

обов‘язків, 

демократичних 

цінностей 

 

 

Відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2016-2020 рр., прийнятої відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 

18.02.2016 р. № 148, Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 

2020 року, схваленої Указом Президента України від 27 вересня 2013 р. № 532, 

Кременчуцька міська рада затвердила Комплексну Програму «Молодь Кременчука» 

на  2016-2020 рр.[3]. 

Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2016-2020 рр. базується на 

сприйнятті молоді як активного суб‘єкта й головного ресурсу українського 

суспільства. Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку кременчуцької 

молоді, результатах виконання попередніх та діючих міських комплексних та 

цільових програм, пов‘язаних з роботою з молоддю,  визначає проблемні питання, 

окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації. Вона також 

передбачає подальше конкретне наповнення змісту та логіки реалізації молодіжної 

політики в місті в нових цільових програмах, які стосуються молодіжної 

проблематики. Попри те, що на сьогодні сформована законодавча база з питань 

соціального становлення та розвитку молоді, діють установи і заклади для молоді, 

запроваджено механізми підтримки молодіжного руху та різних категорій молоді, у 

молодіжному середовищі існує ряд проблем, які потребують розв‘язання: слабка 

мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, 

недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності; 
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відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань; низький 

рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією. 

 

Таблиця 2 – Кошторис Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2016-

2020 рр. [4] 

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 

кременчуцької молоді, формування її громадянської позиції та національно-

патріотичної свідомості, активного залучення до суспільно-громадського життя міста. 

Виконання Програми забезпечить збільшення чисельності молоді, яка візьме участь у 

молодіжних програмах та заходах, спрямованих на розв‘язання актуальних проблем 

молоді. Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за 

рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством 

(табл. 2). 
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Основні напрями виконання 

Програми 

Кількість 

заходів, 

програм 

та 

проектів 

Сума коштів, грн. 

Всього 

за 

розділом 
2016 2017 2018 2019 2020 

Формування громадянської 
позиції, утвердження 

духовності, моральності і 

національно-патріотичне 

виховання молоді 

29 821378 914585 1026788 1131824 1237659 5132234 

Здоровий спосіб життя молоді 16 386430 410530 458030 485480 574080 2314550 

Розвиток неформальної освіти 13 299160 333743 361122 394014 431467 1819506 

Партнерська підтримка молоді, 

що проживає на тимчасово 

окупованій території України, 

та внутрішньо переміщених 

осіб 

2 21900 25300 28600 0 0 75800 

Зайнятість молоді 4 633450 790600 897900 954950 1012050 4288950 

Надання фінансової підтримки 
молодіжним та дитячим 

громадським організаціям 

5 747200 467100 498300 523300 747100 2983000 

Забезпечення міжнародного 

молодіжного співробітництва 
3 189940 198800 212680 227260 188440 1017120 

Всього по рокам 72 3099458 3140658 3483420 3716828 4190796 17631160 

http://www.kremen.gov.u�/
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РОЗВИТОК КАР`ЄРИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ  НА ПРИКЛАДІ  

ТОВ «УКРАГРОКОМ» 

Кривошея К. 

Науковий керівник Пряхіна К.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

В суспільстві існує суперечливе ставлення до кар‘єри, де кар‘єрна поведінка 

розглядається не з позитивного боку, а як відхилення від соціальної норми, як 

кар‘єризм. В Україні таке ставлення має історичне коріння. Одні вважають, що 

кар‘єра – це результат усвідомленої позиції та поведінки людини в галузі трудової 

діяльності, пов'язаний з посадовим або професійним зростанням. Інші вважають, що 

кар‘єра – індивідуальні зміни позиції й поведінки, пов‘язані з досвідом  роботи та 

діяльністю людини на протязі її професійної діяльності. Кар‘єризм – це гонитва за 

кар‘єрою, прагнення до власного добробуту, просування по службі у власних 

інтересах. Це прагнення до успіху у своїй службовій діяльності, яка викликана 

корисними цілями на шкоду інтересів суспільної справи. Адаптований варіант 

методики, розробленої М. Рокичем, слугує для дослідження системи цінностей 

особистості. Автор розподіляє ці цінності на термінальні, або цінності-цілі, та 

інструментальні, або цінності-засоби. Термінальні цінності він визначає як 

переконання у тому, що певна кінцева мета індивідуального  існування  із власного і 

суспільного погляду заслуговує  на те, аби  до неї прагнути; інструментальні  цінності 

він визначає, як переконання в тому, що якийсь спосіб дії є, як із власного, так і з 

суспільного погляду пріоритетним у будь-яких ситуаціях. Також  вивчивши підходи 

до розвитку та планування кар'єри дослідимо ці процеси на практиці. Для 

дослідження обрано підприємство ТОВ «УкрАгроКом», яке було засновано у 2000 

році. Кількість працівників складає 1200 чоловік. Основними напрямами діяльності 

підприємства є такі: рослинництво, вирощування зернових та технічних культур, 

тваринництво, надання послуг у рослинництві й тваринництві, облаштування 

ландшафту, виробництво м'яса, виробництво нерафінованих олій та жирів, 

виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, виробництво хліба 

та хлібобулочних виробів, виробництво цукру, виробництво макаронних виробів, 

оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами. 

Підприємство вирощує: зерно, зернобобові, пшениця, кукурудза, соняшник, буряк, 

силос, ВРХ, свині, молоко. На підприємстві існують свої способи по управлінні 

кар'єрою. По-перше, компанія займається тим, що залучають перспективних 

висококваліфікованих співробітників, та створюють максимально сприятливі умови 

для їх подальшої самореалізації - це один з пріоритетів керівництва корпорації. Також 

підприємство забезпечує: соціальні гарантії, згідно з КЗПП; конкурентний рівень 

заробітної плати; можливість кар'єрного і професійного зростання. По-друге, фірма з 

радістю залучає до роботи найкращих, найталановитіших працівників, що мають 

власні обґрунтовані погляди на речі й ситуації, креативні ідеї та потяг до успіху. Та 

також вони вітають екстраординарних, ініціативних спеціалістів, які вміють 

приймати рішення і брати на себе відповідальність, прагнуть самовдосконалюватися, 

розвиватися і бути справжніми командними гравцями.  За такого підходу, працівники 

мають можливість: проявити себе і завоювати увагу з перших днів роботи; досконало 

оволодіти довіреною роботою; розвиватися, отримуючи завдання, які підвищують 

інтелектуальний і професійний рівень; зростати, збільшуючи свою відповідальність у 



189 

 

 

прийнятті рішень; навчання, підвищення кваліфікації та кар‘єрний ріст. Отже, для 

того, щоб провести дослідження автор поділив його на дві частини. Перша частина 

складається з авторської анкети для виявлення думки працівників щодо їхніх 

кар'єрних перспектив на підприємстві, рівня їхньої задоволеності своєю посадою та 

планів щодо продовження праці на даному підприємстві. Друга частина анкети, що 

складається на базі методики Ю. М. Орлова «Потреба в досягненні мети», спрямована 

на виявлення рівня прагнень до досягнень, тобто виявлення людей зацікавлених у 

кар'єрному просуванні. Перша частина анкети складається з 15 питань. В першій 

частині містилися в собі певні питання, кожне питання мало смислове значення тобто 

спершу треба дізнатися: «Скільки років працівнику?» та «Яку на даний час працівник 

займає посаду», щоб потім можна було виявити та оцінити його потенціал і 

можливості. Опитування виявило, що у 43,3% опитаних – висока оцінка кар‘єрних 

перспектив на підприємстві, 40% мають середня оцінка кар‘єрних перспектив, 16,6% 

виявлено низьку оцінку кар‘єрних перспектив. Таким чином, можна говорити про те, 

що підприємство надає нормальні умови для просування по службі в гору. В другій 

частині було взято методику Орлова Ю.М. Ця методика допомагає виявити потреби в 

досягненні мети, використовується для вимірювання успіху і в цілому досягнень. Чим 

вище у людини самооцінка, тим більше вона активна і націлена на досягнення. Отже, 

було опитано 30 чоловік. Опитування виявило, що 33,3% - висока потреба в 

досягненнях, 23,3% – підвищена потреба в досягненнях, 16,6% – середня потреба в 

досягненнях, 20% – знижена потреба в досягненнях, 6,7% – низька потреба в 

досягненнях. Таким чином, тестування дозволило виявити групи співробітників з 

різним рівнем кар'єрних домагань і ступенем задоволеності роботою. Ще одним 

способом оцінки є KPI – це (з англійської Key Performance Indicators –   KPI) – 

система оцінки, яка допомагає організації визначити досягнення стратегічної й 

тактичної цілей. Їх використання дає організації можливість оцінити свій стан і 

допомагає в оцінці реалізації стратегії. KPI дозволяє проводити контроль ділової 

активності співпрацівників і організації в цілому в реальному часі. Технологія KPI 

ґрунтується на стратегічній меті держави в області управління кадрами, під які 

підводяться конкретні показники на заданий період часу. Рекомендації для даного 

підприємства: по-перше, було б доцільно переглянути можливості підприємства, щоб 

працівники були задоволені своєю роботою, кар'єрним зростанням, посадою, 

мотивацією, стимулами та керівництвом; по-друге, запровадити певні методи, та 

інноваційні процеси у роботу працівників тобто оновити структуру підприємства, 

надати можливість працівникам свободу думки та ідей з метою збільшенням та 

покращенням оцінок кар‘єрних перспектив на підприємстві; по-третє, звернути увагу 

на працівників в яких середня, знижена та низька потреба в досягненнях та можливо 

запропонувати щось гідне, або навпаки передивитися та визначитися чи взагалі цим 

групам людей потрібні якісь мотиви, стимули для досягнення своїх потреб на 

робочому місці або їм байдуже де вони працюють, як вони працюють і за яких умов 

головне не сидіти дома. Отже, якщо по максимум виконувати всі рекомендації, які 

були запропоновані ТОВ «УкрАгроКом», то можна забезпечити компанії 

гарантований успіх, а працівникам кар‘єрне зростання, досвід та задоволення рівнем 

роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І 

ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Сухомлин Л. В., Руденко А. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Процес налагодження взаємодії громадян із органами влади на державному та 

місцевому рівнях відбувається під впливом розвитку інформаційно-комунікативних 

технологій, інтернету в різних сферах суспільства та держави. Автоматизація систем 

публічного управління в умовах сьогодення є об‘єктивною потребою для підсистем 

державного та місцевого управління, що обумовлено підвищенням складності 

обробки зростаючого масиву даних в традиційних формах. Система публічного 

управління передбачає активний інформаційний обмін між органами державної 

влади, обмін іншими ресурсами, перерозподіл навантаження працівників за 

екстериторіальним принципом, забезпечення оперативного руху прийняття рішень 

керівниками, формування режиму зворотнього зв‘язку та організації всіх видів 

державного контролю, тощо. Разом з цим, окремі елементи ІКТ не гарантують 

якісного надання публічних послуг населенню, оскільки не забезпечують принципово 

нових підходів до взаємодії суспільства та держави. Це підтверджується 82 (-20) 

позицією з E-Government Development Index (EGDI) 0,6165 у рейтингу країн світу за 

рівнем розвитку електронного уряду - The United Nations E-Government Survey 

2018 [1]. 

Слід зазначити наявність створення технічних елементів електронної держави, 

таких як: електронні ресурси за окремими органами влади з частковим 

інформуванням громадян про їх стратегічну та поточну діяльність, базові засоби 

зворотнього зв‘язку, а також більш передових засобів ІКТ - електронне звернення, 

інформація про окремі рішення державних органів, організація доступу до базових 

нормативних актів органів державної влади, електронні майданчики по взаємодії 

громадян, експертних груп, організацій громадянського суспільства та державної 

влади. Разом з офіціальними сайтами органів державної влади та місцевого 

самоуправління, впроваджено цілий ряд електронних ресурсів в мережі Інтернет у 

якості елементів електронної держави. Зокрема, розроблені ресурси, що забезпечують 

інформаційну відкритість та суспільну оцінку правової діяльності органів державної 

влади. Прикладом такого інформаційного ресурсу є https://regulation.gov.ua/ - 

платформа ефективного регулювання (PRO) – єдиний портал де розміщена 

інформація о розробках Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо 

сервісів, які допомагають бізнесу зрозуміти та виконати правила, що встановлює 

держава, та контролювати, як вони формуються; громадське обговорення рішень, що 

впливають на бізнес, сприяє формуванню ефективних правил на ринках; інструменти 

для перегляду правил на ринках, онлайн-калькулятори АРВ, М-Тесту, бюджетних 

витрат, навігатор по регулюванню, тощо. Єдиний портал державних та 

муніципальних послуг для ефективного та якісного функціонування, має 

забезпечувати: доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей про державні та 

муніципальні послуги, державні функції по контролю та надзору, про послуги 

організацій, які приймають участь у наданні державних та муніципальних послуг, 

розміщений в державній інформаційній системі, яка забезпечує ведення держеєстру 

послуг; надання в електронній формі послуг державних і муніципальних закладів та 

інших організацій; облік звернень громадян, пов‘язаних з використанням 

https://regulation.gov.ua/
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електронного порталу, у тому числі можливість для заявників залишити відгук про 

якість надання державної або муніципальної послуги в електронні формі; зменшення 

нерівності в доступі до інформаційних ресурсів, насамперед осіб, які потребують 

соціальної допомоги та реабілітації, малозабезпечених верств населення, мешканців 

міста;  

Електронну демократію (e-democracy) визначають як інструмент зміцнення 

демократії, демократичних інститутів та демократичних процесів за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій. Її головним завданням є «електронна 

підтримка демократії». Е-демократія є однією зі стратегій підтримки демократії, 

демократичних інститутів, демократичних процесів і поширення демократичних 

цінностей. Вона доповнює традиційні інструменти демократії і є взаємопов‘язаною з 

ними [2]. В умовах сталого розвитку ринку ІКТ у регіонах відбувається активне 

впровадження сучасних технологічних рішень електронного урядування, систем 

електронного документообігу, різноманітних елементів інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури, як основи для створення електронної демократії в державному 

управлінні, забезпечення споживачів, бізнесу, державних інституцій якісними та 

доступними послугами. Наприклад у  Полтавській області (м. Кременчук) реалізовано 

проект на основі сучасних геоінформаційних технологій - Систему електронного 

урядування, яка функціонує через центр надання адміністративних послуг у місті з 

метою забезпечення доступності та спрощення одержання адміністративних послуг. 

При впровадженні інтерактивних форм і технологій у систему публічного 

управління з метою ефективного розвитку проекту електронної держави, необхідно: 

законодавчо забезпечити експлуатацію ІКТ, які використовуються при реалізації 

державних функцій, у тому числі забезпечити рівність електронних прав та 

відповідальність за виконання електронних обов‘язків; забезпечити умови 

соціального сприйняття запропонованих інноваційних каналів комунікації та режим 

зворотнього зв‘язку. 
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The flexibility of the labor market is one of the main problems of labor market theory 

and policy. Apparently, this is a simple and understandable concept, but in the literature 

economic benefits are widely recognized. As a rule, they can be understood as the ease of 

adaptation of labor market participants to changing external and internal conditions. 

Workers in a flexible labor market easily find new jobs, and employers slow down the work 

of unnecessary employees, fire them or take a new ones. The opposite side of a flexible 

market is a tough market, in which conditions the work changes are very complex. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
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The scope and flexibility of the labor market depends largely on institutional 

decisions, economic policies, market structure, work and qualifications of employees. The 

problem of the flexibility of the labor market is considered at all levels of the administrative 

and territorial division of the state. In macroeconomic conditions, flexibility is interpreted as 

a way of achieving a balance in the labor market, which is subject to distortions under the 

influence of demand, supply and structural changes. The flexibility of the labor market (and, 

in particular, demand, supply and wages) decides on the rate at which equilibrium is 

reached. 

The literature mentions the following elements of the flexibility of the labor market: 

flexibility of employment, flexibility of working time, flexibility of labor remuneration, 

flexibility of labor supply. Flexible employment, called numerical, refers to the adaptability 

of the number of employees to changing economic conditions, i.e. volumes of production, 

labor productivity, real wages and profitability of production. In this case, unusual forms of 

employment take on special significance, among which are the following: contracts for the 

performance of a specific task, part-time or part-time employment, periodic work or on call, 

work at home, remote work, teamwork, etc. Also It should be added that the importance of 

employment flexibility depends on the size of the enterprise's profits, the degree of 

protection of labor relations, the costs of entering work and dismissal. The essence of 

working time flexibility lies in the different ways of deviating from the standard working 

time (full working day), even the even distribution of working time during the week, day, 

and the inadmissibility of working in "antisocial hours". The main forms of flexibility of 

working time include: part-time work, mobile and individual working hours during the day, 

weeks, etc., variable weekly working hours at the plant and flexible annual work and 

working hours throughout the life of the service (including, for example, early retirement). 

Increasing the flexibility of working hours should protect employees before they are 

dismissed during periods of deterioration in economic conditions, during the period of 

employment, more employees are in direct proportion to the growth in output and those 

unemployed who are not interested in working under standard working hours. Flexibility of 

wages depends on changes in conditions on the labor market, changes in the profitability of 

the enterprise and labor productivity. Although the flexibility of the labor market depends 

on many factors (sectoral wage ratios, the proportions between the incomes of workers 

employed in different sectors of the economy, the level of labor supply of a certain area, the 

level of investment activity of economic entities and the investment opportunities for 

reproducing workplaces in various sectors) in many forms, but one of the most important is 

its institutional manifestation.  

The literature mentions five institutional factors affecting the situation in the labor 

market: protection of employment; labor taxation; the amount and term of unemployment 

benefits; the ability of trade unions to negotiate; centralization / decentralization of wage 

negotiations. Another important factor affecting the flexibility of the labor market is the 

level of the so-called compensation coefficients, in other words, the ratio between the 

amount of unemployment benefits and wages. Too high a level of compensation 

demobilizes the unemployed to find work. In terms of labor market flexibility, the 

compensation ratio should be relatively low. Flexibility of the employment system is a 

multidimensional phenomenon, and, therefore, the regulation of some of its components can 

lead to large fluctuations in flexibility. Therefore, there are many ways to find and find the 

best solutions in these conditions. In this case, empirical studies are widely used. 
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Based on the considerations and results of published empirical studies in the 

economic literature, it can be concluded that in today's economy there is a decline in the 

importance of trade unions and collective labor law in order to increase the importance of 

individual law. This indicates an increase in the scale of deregulation of labor markets. Of 

course, this process is very diverse, depending on the degree of integration of the market 

into the world market, local conditions and economic traditions. 

 

РОЛЬ МЕНЕДЖЕРІВ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Управління персоналом (або управління людськими ресурсами) відповідає 

концепціям і методам, які необхідні менеджеру при роботі з персоналом. До них 

відносяться: аналіз роботи кожного співробітника, планування потреб персоналу і 

найм працівників на роботу, відбір кандидатів, навчання нових працівників, 

управління оплатою праці, забезпечення мотивації і пільг, оцінка виконання роботи, 

навчання і розвиток, формування у працівників почуття відповідальності, здоров‘я і 

безпека працюючих, робота зі скаргами і трудові відносини.  

Тому управління персоналом є однією з найважливіших функцій менеджера. 

Ефективне управління дозволяє наймати на роботу саме того спеціаліста, який дійсно 

потріний компанії, не мати великої текучості кадрів, не втрачати час на 

безрезультативні співбесіди, встановлювати справедливу оплату праці, підтримувати 

високий імідж компанії, успішно боротися з конкурентами.  

В умовах ринкової економіки всі менеджери в певному розумінні є менеджерами 

по персоналу, так як вони приймають активну участь в таких важливих процесах як 

вербування кадрів, їх відбір і навчання, просування по службі.  

Менеджери організації наділені достатніми лінійними і кадровими 

повноваженнями. Лінійні менеджери уповноважені направляти роботу підлеглих, 

тобто вони завжди чиїсь керівники. Крім того, лінійні менеджери відповідають за 

виконання основних задач компанії. З іншої сторони менеджери по персоналу 

зобов‘язані допомагати і надавати поради лінійним менеджерам щодо того, як 

найкраще досягти основних цілей організації. 

Як зразок можна привести приклад великої зарубіжної фірми«GeneralMotors», 

яка розробилаперелік обов‘язків своїх лінійних менеджерів у відповідності зі 

службовою інструкцією, затвердженою керівництвом фірми. У відповідності з цією 

інструкцією для ефективного управління людськими ресурсами необхідно:  

1.Розміщення необхідних людейна відповідних робочих місцях; 

2. Залучення в організацію нових працівників; 

3. Навчання працівників нової для них роботи; 

4. Покращення якості роботи кожного працівника; 

5. Створення атмосфери творчого співробітництва і добрих взаємовідносин між 

працівниками; 

6. Контроль трудових витрат; 

7. Розвиток здібностей кожної людини; 

8. Створення і підтримка морального клімату в колективі; 

9. Турбота про здоров‘я і фізичний стан працівників. 
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В маленьких організаціях лінійні менеджери можуть виконкувати всі обов‘язки, 

пов‘язані з персоналом, без всілякої допомоги. Але із зростанням організації вони 

потребують допомоги, спеціальних знань і порад менеджерів по персоналу, які 

займаються людськими ресурсами. Менеджер по персоналу виконує три слудіючі 

функції: 

1. Лінійна функція – це перша виконувана менеджерами по персоналу функція, 

яка заключається в направленні людей його відділу і працівників сфери 

обслуговування. Іншими словами, вони мають лінійні повноваження всередині 

відділу персоналу. Лінійні менеджери знають, що директор по персоналу має доступ 

до найвищого керівництва по всіх питаннях, пов‘язаних з персоналом, чи то 

тестування чи затвердження тих чи інших дій. Тому пропозиції директора по 

персоналу дуже часто розглядають як наказ зверху. Ці повноваження часто мають 

велику вагу при переборюванні труднощів, з якими керівники стакаються при 

вирішенні проблем, пов‘язаних з персоналом.  

2. Координаційна функція – координування дій персоналу, яку ще називають 

функціональним контролем.  

3. Кадрові функції – обслуговування лінійних менеджерів. Ці функції є «хлібом 

насущним» менеджера по персоналу і заключаються в допомозі при наймі, навчанні, 

оцінці, винагороді, просуванні і звільненні працівників. Це також контроль виконання 

різних програм, надання пільг, страхування, збільшення відпустки, допомога 

лінійним менеджерам в їх намаганнях контролювати виконання законів. Менеджер по 

персоналу також відіграє важливу роль в здійсненні процедур, пов‘язаних зі скаргами 

і трудовими відносинами.  

Об‘єднавши всі ці функції, можна створити відділ по людським ресурсам; в 

нього будуть входити менеджери по пільгам і компенсаціям, спостерігачі за 

зайнятістю, спеціалісти по навчанню, виконавці по відносинам зі службовцями, 

відповідальні за виробництво.  

Рекомендуються наступні посадові обов‘язки обов‘язки менеджерів по 

персоналу: 

- вербувальники, які займаються пошуком високопрофесійних працівників; 

- менеджери, які розслідують скарги, перевіряють дії органів по питаннях 

порушень законодавства і трудових відносин; 

- менеджери, що аналізують роботу організації, збирають і обробляють 

інформацію; 

- менеджери по компенсаціях, щозаймаються розробкою компенсаційних планів 

і керують програмами пільг для працівників організацій; 

- спеціалісти по навчанню відповідають за планування організацією і проведення 

навчання; 

- спеціалісти по трудових відносинах надають менеджерам поради по всіх 

питаннях, пов'язаних з відносинами з професійними спілками. 

Можуть бути й інші посадові обов'язки менеджерів по персоналу в залежності 

від специфіки роботи організації.  
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СУЧАСНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕННИХ 

СТУДЕНТІВ 

Скребкова К.С. 

Науковий керівник Пряхіна К.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасний період розбудови України як держави характеризується суттєвими 

змінами у всіх сферах життєдіяльності людини. Тимчасова окупація Криму, бойові дії 

на Сході стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці загрозливі 

події, серед іншого, спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутрішню 

міграцію. Сотні тисяч людей змінили місце проживання, праці та навчання. Вони 

набули статусу внутрішньо переміщених осіб чи переселенців, а вимушена міграція 

стала невід'ємною частиною існування нашого суспільства. [1] 

За кількістю внутрішньо переміщених осіб на 10 000 корінного населення 

регіону лідерами є відповідно області, які межують із зоною проведення 

АТО (рис.1.1) [2] 

 

 
 

Рис. 1.1 – Чисельність ВПО на 10 000 населення за регіонами України 

 

Згідно з даними найбільша чисельність людей, яка переїхала, належать до вікової 

категорії 35-39 років (29, 2 %), за нею слідує категорія 18-34 років (24 %), 5-17 років 

(21 %), старше 60 років (15,2 %) та діти у віці до 4 років (13%) (рис.1.2) [3] 

 

 
Рис.1.2 – Вікова категорія ВПО 
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Вимушена міграція актуалізувала велику кількість психологічних проблем, 

пов'язаних з раптовим та вимушеним переселенням осіб з небезпечних районів у 

більш безпечні. Враховуючи те, що серед великої кількості переселенців є дуже 

багато студентів, яким потрібно продовжувати навчання, на перший план виступає 

проблема адаптації таких студентів до вищого навчального закладу. Адже адаптація 

молодої людини в середовищі вищого навчального закладу постає головною умовою 

її подальшого комфортного та успішного функціонування як в освітньому просторі 

вищої школи, так і поза ним - у суспільній та професійній діяльності. 

Ефективна адаптація є основою успішної соціалізації студента-переселенця в 

суспільстві загалом та в університетському середовищі зокрема. До навчально-

організаційних проблем відносяться: питання зарахування внутрішньо переміщених 

студентів на вільні бюджетні місця та перезалік предметів, які викладались у 

попередніх вузах; недостатня кількість місць у гуртожитках; невидача студентських 

квитків встановленого зразка; невиплата поточних стипендій у зв'язку із 

непогашенням академічної різниці. Не менш важливим при забезпеченні адаптації до 

нового соціального та культурного середовища даної категорії осіб є урахування 

соціально-психологічних проблем. За даними українських моніторингових груп 70% 

ВПО студентів стикається із порушенням сну, апетиту та іншими соматичними 

проявами. (рис. 2.4) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 – Основні соціально-психологічні проблеми внутрішньо переміщених 

студентів 

 

Отже, до основ умов адаптації внутрішньо переміщених осіб до 

університетського життя слід віднести наступні: створення сприятливого 

соціально‐психологічного мікроклімату, забезпечення особистісно орієнтованого 

навчання, встановлення дружніх доброзичливих продуктивних стосунків з 

оточуючими студентами та викладачами. Забезпечення особистісно орієнтованого 

підходу до студентів в організації навчально‐виховного процесу та створення 

сприятливого соціально‐ психологічного мікроклімату на основі встановлення 

конструктивних  доброзичливих стосунків, підтримки  патріотичної громадянської 

позиції з використанням потенціалу студентського самоврядування є підґрунтям 

успішної адаптації внутрішньо-переміщених осіб до університетського середовища. 
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Система державного управління в цілому, а також його важливий інструмент - 

державний апарат, на сучасному етапі зазнає значних змін. На скільки ж сьогодні 

державний апарат готовий до інноваційних форм роботи в сфері комунікаційної 

роботи з громадянами в умовах конкурентного середовища. Прикладом ступеню такої 

готовності є процес надання державних послуг через інтернет ресурси, сформованості 

«електронного урядування» (рис.1, 2).  

 
Рис. 1 – Україна у рейтингу країн 

світу за рівнем розвитку е-government 

Результативність формування 

електронного уряду за даними 2018 

р. [1]: EGDI –  0,6165. Рейтинг 

України у 2018 р. – 82 позиція (193 

країн); рейтинг України у 2016 р. – 

62 позиція. 

Зміна в позиції склала +20. 

 

Використання онлайн-послуг є процедурним рішенням для багатьох загальних 

проблем державного управління, оскільки забезпечує доступність сервісу, 

полегшення внутрішніх та зовнішніх адміністративних процесів та процедур, 

унеможливлює бюрократичний підхід. Це сприяє досягненню успіхів в розвитку 

відкритості, ефективності та результативності послуг. Прийняття концепції 

«електронного уряду» з наданням послуг населенню та підприємствам особливо є 

корисним для оцінки якості наданих послуг, підвищення значущості проблем 

загального сектору. Надання послуг електронного уряду є більші орієнтованим на 

споживачів, сприяє їх персоналізації. Оцінка ефективності, з одного боку, спрямована 

на загальне покращення керованості організацій державного сектору шляхом якісного 

та оперативного надання інформації, сприяє прийняттю обґрунтованих рішень; з 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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іншого – необхідна умова для бенчмаркінгу. 

 
Рис. 2 – Індекс розвитку електронного уряду в Україні порівняно зі світовим та 

регіональним лідерами [1] 

 

Однією з головних задач політики розгортання системи «електронного уряду» 

має бути створення єдиної інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує 

безперешкодно технічний доступ уповноважених осіб до необхідних сегментів 

інформації, з мінімізацією людського фактору протягом всього ланцюга виконання 

публічних функцій. Як свідчить закордонна практика, це дозволяє знизити 

вірогідність та число помилок виконавця, усунути різні прояви нераціональної 

бюрократії. Таким чином, технології ІКТ формуються як об‘єктивний фактор, який 

перешкоджає прояву негативних якостей і одночасно заохочує реальну ефективність 

у здійсненні державних функцій та повноважень державним апаратом. Вочевидь, що 

всі підсистеми електронного уряду повинні носити завершений характер, мати 

повний цикл юридично обґрунтованих алгоритмів реалізації прав громадян, чітко 

регламентовані обов‘язки посадових осіб, забезпечувати рівною мірою як правову, 

так і електронну безпеку процесів використання ІКТ. Зазначимо ще одну важливу 

проблему, що виникає на практиці впровадження ІКТ в систему державного 

управління – низька популяризація впроваджених технологій. Активність звернень 

громадян до електронних ресурсів залишається недостатньою, тобто на етапі 

освоєння методів нового державного менеджменту з поступовим переведенням їх у 

електронний формат. Для оцінювання міри впливу показників використання 

електронних форм публічних послуг на споживчу задоволеність, важливі дані 

інформованості та активного використання населенням елементів електронного 

уряду. З метою забезпечення реальності «електронного уряду», важливим є виділення 

наступних ключових параметрів його оцінювання: розвиненість електронної 

інфраструктури щодо надання публічних послуг; ступінь переводу в електронну 

форму конкретної публічної послуги та всього переліку державних та муніципальних 

послуг; транспарентність стадій реалізації публічної послуги в електронних мережах; 

розвиненість суспільної оцінки якості публічних послуг на відповідних електронних 

ресурсах, а також незалежних суспільних ресурсах; ефективність системи державного 
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контролю, заснованого на статистичних даних споживчої оцінки; ступінь правового 

регулювання порядку надання публічних послуг в електронних формах; якість 

зворотнього зв‘язку при споживчому оцінюванні електронних послуг, у тому числі 

швидкість реагування законодавця у ланцюгу надання публічної послуги. Активне 

впровадження передових ІКТ в сформовану систему електронної держави, що 

забезпечують доступність, зручність і відповідно популяризацію електронних 

державних і суспільних ресурсів, їх повне організаційно-юридичне супровід має стати 

концепцією правової політики сучасної України. 
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ПАРАДИГМА СЕРВІСУ ЯК СУЧАСНИЙ ДОМІНУЮЧИЙ ТРЕНД 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛІННЯ 

Сухомлин Л. В., Стороженко О. В. 
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Загальним вектором модернізації політико-адміністративного управління є 

перегляд засад публічного-правової політики сучасної держави та державного 

управління; формування відносно нових і більш ефективних форм та методів 

взаємодії суспільства та держави. В якості оновлення форм та технологій державного 

управління залишається сервісна концепція управління та надання публічних послуг 

населенню, яка ґрунтується переважно на інтерактивних, електронних та мережевих 

формах взаємодії суспільства та влади, принципах транспарентності управлінського 

процесу.  

У міжнародно-правовій практиці відбувається інтенсивне формування та 

розвиток єдиних стандартів, критеріїв та ін., з одного боку, спрямованих на 

оцінювання готовності держави до переходу до сервісної парадигми управління та 

використання електронного уряду; з іншого – орієнтація держави до якнайшвидшої 

модернізації публічно-власної організації з урахуванням розвинутих інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ) та принципів сервісного управління, підвищення 

інформаційної обізнаності та електронної мобільності суспільства.  

Слід зазначити, що суттєві відмінності у даному напряму оновлення політико-

адміністративного управління, в цілому, полягають у різниці акцентів у процесі 

управлінської модернізації, розумінні сутності та змісту сервісного підходу до 

публічно-владної діяльності. В одних випадках даний підхід, в першу чергу, 

орієнтований на модернізацію публічно-правового управління, в інших – 

спрямований на трансформацію всієї суспільної культури та форм приватної та 

публічної взаємодії, що відповідають сучасному періоду інформатизації. 

Наприклад, у німецьких науково-дослідницьких проектах з даного питання, 

основний акцент спрямований на якісне оновлення всього управлінського процесу – 

від прийняття значущих соціально-політичних рішень до надання конкретних 

державних послуг населенню на основі ІКТ. Основною стратегією модернізації є 

формування ефективної взаємодії суспільства та держави, засноване на задоволенні 

споживачів (громадян) державних послуг на накопиченні публічними органами влади 

необхідною інтерактивною базою даних, яка може бути використана для 

забезпечення законодавчої, правової та судової діяльності. При цьому базовим 
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критерієм успіху є максимізація сукупності наданих сервісів у формі агрегованого 

результату послідовних ітерацій [5, с.12]. Державні стратегії США, які пов‘язані з 

упровадженням ІКТ та розвитком електронного сервісу, спрямовані на забезпечення 

взаємодії держави та бізнес-структур з метою задоволення інтересів та потреб 

споживачів публічних послуг. Слід зазначити, що однією з домінуючих тенденцій 

такої політики є поступова передача  права надання публічних послуг населенню 

бізнес-корпораціям та розповсюдженій системі громадських інститутів. Офіційні 

інформаційно-правові документи обумовлюють наведені інноваційні перетворення 

підвищенням соціально-економічної ефективності та раціоналізації державного 

управління, зменшенням державних витрат, скороченням штату співробітників та 

переорієнтацією бюрократичної системи на мобільні сітьові публічні структури 

управління. В офіційній стратегії уряду Канади зазначена переорієнтація державного 

управління з традиційних форм та режимів публічно-правової діяльності на модель 

ефективної та мобільної доставки послуг громадянам, підвищення індивідуальної 

взаємодії людини та органів публічної влади на основі ІКТ [9, с.28]. 

Отже, в сервісному напряму модернізації публічно-владної організації та 

управлінні спостерігається різний характер процесів інформатизації, принципів та 

орієнтирів розвитку, оскільки норма права ефективно нормує стійкі відносини.  

Концепція сервісної модернізації інститутів публічної влади містить ряд 

інноваційних електронно-інтерактивних технологій, які дозволяють нейтралізувати 

або значно зменшити традиційні негативні фактори, наприклад, корупцію, 

бюрократизм, політико-правову байдужість суспільства [10]. При цьому сервісна 

концепція держави реалізується в технології електронного уряду та електронної 

демократії, як невід‘ємно пов‘язаних між собою інститутів. Сервісний напрямок 

оптимізації управлінських структур заснований на мережевій методології, яку 

доцільно розглядати як один із принципів організації управлінського процесу, що діє 

тільки в певних сферах надання публічних послуг, оскільки в цілому, функціонування 

публічної влади передбачає ієрархічну модель із налагодженою субординацією та  

владно-правовою взаємодією, із втратою якої держава втрачає свої якості. Мережева 

методологія ґрунтується на мобільності, рухливості та різноманітних можливостях 

виконання окремих функцій та задач, координації управлінських рішень та їх 

децентралізованого виконання. 
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В умовах ринкової економіки необхідність планування своєчасного 

відвантаження готової продукції значно посилюється у зв‘язку із зростанням 

невизначеності економічної системи та поширення конкуренції. Акценти в цьому 

процесі переносяться на рівень підприємства, особливо в частині своєчасного 

дотримання графіків постачання. Щоб вистояти в конкурентній боротьбі, поновити 

свої позиції на ринку, забезпечити високий рівень обсягів виробництва і прибутку, 

підприємство вимушено детально планувати свою діяльність. АТ «Кременчуцький 

сталеливарний завод» в умовах зростаючої конкуренції виконує в повному обсязі 

договірні зобов‘язання з поставок продукції у відповідності з узгодженими графіками 

постачання сталевого та чавунного литва. В нинішній час на заводі більше 80% усіх 

перевезень здійснюється залізничним транспортом. В умовах ускладнення 

технологічних зв‘язків основного виробництва вимоги до промислового транспорту 

постійно зростають. На підприємстві постійно упроваджуються заходи із 

забезпечення безперебійної роботи транспорту. 

Удосконалення роботи підрозділів промислового транспорту на дільницях 

відвантаження продукції здійснюється на засадах упровадження цехового 

госпрозрахунку. До показників, що характеризують ефективність роботи 

залізничного цеху, відносяться внесок (В) цеху в обсяг (приріст) продукції та 

прибуток підприємства. Внесок колективу транспортного залізничного цеху 

розраховується за формулою. 
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де m- число основних цехів, яким надає послуги залізничний цех; Вj – внесок j-

го основного цеху, якому надає послуги залізничний цех, в обсяг (приріст) продукції 

заводу, грн.; КТВj – коефіцієнт трудового внеску залізничного цеху в обсяг (приріст) 

продукції j-го основного цеху; Ві – внесок в обсяг (приріст) продукції, отриманий 

цехом промислового транспорту в результаті надання послуг і-му допоміжному цеху, 

грн.; n- число допоміжних цехів; Ві –внесок в обсяг (приріст) продукції, переданий 

залізничним цехом іншому і-му допоміжному цеху. 

Коефіцієнт трудового внеску залізничного цеху в обсяг (приріст) продукції j-го 

основного цеху оцінюється експертним способом[1]. При цьому враховується питома 

вага витрат залізничного цеху, що відноситься на основний цех, в залежності від 

обсягу виконаних транспортних робіт та їх собівартості, використання 

спеціалізованих засобів, характер транспортування вантажів, специфіка вантажно-

розвантажувальних робіт тощо. Топ-менеджери заводу довели до транспортного 

підрозділу базовий фонд заробітної плати тільки в перший рік роботи в умовах 

нормативного обґрунтування фонду оплати. Гарантована частина фонду заробітної 

плати включає оплату за тарифними ставками і посадовими окладами, доплату за 

керівництво бригадами та умови праці. Приріст (зменшення) фонду заробітної плати 

або матеріального заохочення колективу залізничного цеху (ФЗП) розраховується за 

формулою: 
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ФЗП= НпВ 

де Нп – норматив приросту фонду заробітної плати на гривню приросту (В) 

продукції. 

Підрядній бригаді гарантується виплата загальної суми заробітної плати 

(сформованого колективного заробітку) за виконання установленого обсягу робіт у 

відповідності з договірними зобов‘язаннями незалежно від того, за якої чисельності 

працюючих цей обсяг виконано. Фонд оплати праці робітників залізничного цеху 

розподіляється між бригадами у відповідності з їх трудовим внеском в загальні 

результати роботи транспортного підрозділу заводу. Індивідуальний КТУі для членів 

локомотивно-складальних бригад розраховується щомісячно за формулою: 
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де КТУбаз –базовий коефіцієнт трудової участі; К – фактори, що збільшують 

КТУ; і,е – індекси і-го члена бригади і відповідного е-го фактору, що впливає на КТУ. 

КТУ, що дорівнює одиниці, виставляється радою бригади для робітників, які не 

мали впродовж зміни зауважень з боку адміністрації та членів бригади. Фактичне 

значення КТУ кожного члена бригади затверджується загальними зборами з 

урахуванням критеріїв, на основі яких оцінюється їх робота: за запобігання аварій і 

простоїв – 0,10; за скорочення часу подачі (забирання) вагонів з пункту 

навантаження-розвантаження – 0,09; за збільшення фонду часу роботи локомотивів – 

0,08; за скорочення часу обороту вагонів заводського парку – 0,07; за якісне 

виконання службового (допоміжного) ремонту за картою технічного обслуговування 

– 0,06; за економію паливно-мастильних матеріалів –0,05; за збільшення кількості 

вантажів, перероблених за 1 локомотиво-годину (збільшення продуктивності 

локомотивів) – 0,04; за виконання нормативного завдання при меншому штаті – 0,04; 

за наставництво – 0,02; за збільшення міжремонтного пробігу в результаті якісного 

виконання ремонту сумісного обслуговування локомотивів – 0,01. Удосконалення 

організації праці локомотивно-складальних бригад шляхом упровадження 

колективного підряду на дільницях відвантаження сталевого та чавунного литва 

споживачам привело до скорочення тривалості обробки вагонів. 
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THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT AMONG YOUNG PEOPLE IN THE 

LABOR MARKET IN UKRAINE 

Zelenska V. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

Today, the main force in the labor market is young people. The modern world has 

many opportunities for the effective development of its own economy. There are problems 

with the employment of young people and job cuts. The problem of unemployment in the 

labor market is becoming increasingly important, requires state control and implementation 

of effective programs. 

Young people are the main part of the workforce in the labor market. But under 

current conditions, the lack of experience and practical skills is a threat to development and 
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leads to an aggravation of unemployment. Therefore, the role and place of youth in the 

Ukrainian labor market and employment of young specialists are relevant. 

The purpose of this study is to identify the characteristics of young people, to study 

and analyze the unemployment rate among young people in Ukraine, to identify the causes 

and the main methods to overcome this problem. 

Today, the labor market has a lot of job opportunities and a wide range of vacancies. 

Every employer wants to hire a skilled worker with experience, special abilities and 

benefits. The main bearer of labor potential is young people.Youth is a social demography 

that differs according to certain age characteristics, differs from other social thoughts from 

the point of view of their social position, values, needs and interests [2]. The advantages and 

characteristics of young people in the labor market is that, firstly, young people are well-

developed in modern information systems. For the younger generation, it's easy to 

understand computer systems. And for today, software and system information processing 

are the basis of the effectiveness of each firm or enterprise. Young people can quickly get 

acquainted with the techniques and processes in it and adapt to new conditions.But in 

Ukraine, a large percentage of young people can not find work because many businesses 

and firms refuse to hire young people without proper training and qualifications. 

Unemployment among young people is an important problem to be addressed and 

monitored. Therefore, let's look at the dynamics of unemployment rate changes among 

young people in Ukraine. 

Source: Ukrstat [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyzing the chart below, the youth of Ukraine aged 15-24 have the highest 

unemployment rate. At such an early age, they do not have the experience of working, the 

necessary skills and abilities. Usually, at this age, people have incomplete education or do 

not have it at all. Youth often combines work with education. This is a major obstacle to 

finding prestigious work. For comparison, let's consider the unemployment problem among 

young people in Slovakia. Starting in 2014, the unemployment rate among young people 

aged 15-24 is decreasing each year. By 2017 this indicator is 19.0%[4]. The reason for a 

significant level in Slovakia is high labor demands. Namely, professional experience and a 

high level of language proficiency. 
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With age, the unemployment rate in Ukraine is declining.People between the ages of 

25 and 29 can send all their strength to finding a permanent job. In this case, a small work 

experience may be possible. And considering the category of 30-34 years, young people 

already have certain practical skills and life experience. People can find the desired career 

advancement in a particular area of activity. This category is the most competitive in the 

labor market.  

Successful job search requires the availability of such opportunities as: individual 

mobility, high qualifications, perseverance, competitive tolerance, and necessary skills [3]. 

Ukraine has a high level of competitiveness in the labor market, so young people must make 

every effort to find decent and prestigious work. The consequence is labor migration. A 

large number of talented people do not find support in their country and are forced to seek it 

abroad. Ukraine loses the bulk of the labor force, which affects the efficiency of both the 

individual enterprise and the economy as a whole.  

The methods of overcoming this problem in Ukraine may be the creation of social 

programs for the protection of young people who must take into account the preferences and 

interests of young people in their work. The main tasks of these programs are helping young 

people find work, in preparation and employment. In order to reduce unemployment in the 

labor market, it is necessary to carry out an effective incentive, which should attract young 

people to entrepreneurship.  

So, the problem of unemployment among young people in Ukraine is very important 

and leads to negative consequences. The level of unemployment varies with each passing 

year and needs consideration, control and appropriate changes. Employment policy in 

Ukraine should help and support young people in entrepreneurial activity. It is necessary to 

develop the potential of young people, which will improve the welfare of the population, 

will ensure the development of entrepreneurship and the economy of the country. 
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МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ  

ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ   
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

Mempel-Śnieżk A. 
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Розвиток ринкових відносин в економіці України і формування конкурентного 

середовища супроводжуються ускладненням фінансового стану підприємств і 

об‘єктивно вимагають створення адекватних методів управління, до яких відноситься 

і мотивуванням працівників, сприяння реалізації їх творчих здібностей. Проблемним 

аспектам використання методів стимулювання творчої активності персоналу 

присвячені праці І. Журавльової [1], І. Мойсеєнко [2], М. Мягких, Н. Притуляк та ін. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Реалізації творчого потенціалу заважають слабкі матеріальні стимули, 

відсутність соціальних гарантій престижу творчої праці, недосконала оцінка 

результатів професійної діяльності, консерватизм управлінської діяльності, 

неповороткість організаційних структур. Творчу діяльність працівників важко 

прогнозувати, регламентувати, нормувати. Вона відрізняється суттєвою 

ризикованістю й непередбачуваністю через відсутності чіткого визначення її 

майбутніх результатів, тому творчість колективу підприємства вимагає врахування 

можливих ризиків і потребує належної адаптації виробництва до творчої мобільності 

персоналу. Для підтримання творчої активності своїх інженерних і наукових кадрів 

необхідно використовувати поєднання оперативного (як правило, протягом двох тижнів 

з моменту подання пропозиції адміністрації) мікростимулювання з гарантованою 

перспективою просування по службі і зростання заробітної плати. Підвищення 

заробітної плати підприємствах залежить від багатьох чинників: ставлення робітника 

до праці, його здібності, кваліфікація, посадовий статус, здатність до співробітництва 

з колегами. Навіть у межах одного статусу розміри щорічних надбавок залежать від 

виявленої активності працівника, кількості поданих ідей, що є значним стимулом для 

працюючих. На рис. 1 наведена запропонована система формування заробітної плати. 
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Рис. 1. Система формування заробітної плати на підприємстві 

 

Значно впливає на творчу діяльність працівників виробниче середовище, що 

забезпечує працівника всіма необхідними ресурсами і необхідними організаційними 

умовами. До них належать як безпосередні знаряддя праці – техніка, засоби зв‘язку, 

комп‘ютери, обладнання, так і умови праці, що забезпечують задоволення 

непередбачених потреб, наприклад, звільнення від монотонної, одноманітної 

допоміжної роботи або зручні офісні меблі тощо. Ще одним важливим моментом у 

створенні сприятливих умов творчості є організація неформального спілкування 

(неформальні наукові комунікації під час роботи). Неформальні контакти сприяють 

вирішенню цілого ряду питань технічного, економічного, організаційного, 

виробничого і наукового порядку.  

Важливим напрямом застосування непрямих методів стимулювання 

результатів творчої діяльності є організація змагання між децентралізованими 

підрозділами підприємства й автономними творчими групами, які працюють як 
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цільова команда на принципах самоуправління. Усі члени групи беруть участь у 

загальних дискусіях з тим, щоб всебічно інформувати один одного відносно 

одержаних результатів і проблем, що виникають і потребують негайного вирішення. 

У процесі таких дискусій висловлюються різні міркування і пропозиції, що розширяє 

горизонти мислення і може бути джерелом нових ідей і пропозицій. Крім того, 

колективне мислення позитивно впливає на кожного учасника групи, а саме: 

підвищується цілеспрямованість у вирішенні спільних завдань, проблем, над якими 

група працює; відбувається подолання «синдрому егоїзму» авторів ідей; з‘являється 

можливість обдумувати проблеми найбільш різнобічно і разом з тим самокритично; у 

результаті обміну думками збагачуються знання і досвід кожного учасника групи; 

накопичується новаторський потенціал; зміцнюються міжособові та функціональні 

контакти і взаємодія працюючих; народжується почуття змагання і бажання 

розвивати особисту майстерність та вміння працювати в цільових групах. 

У практиці діяльності доцільно поширення різноманітних форм морального 

стимулювання і заохочування, використання різних методів визнання результатів 

творчості, ентузіазму, ініціативи, до яких зокрема належать індивідуальні та 

колективні нагороди, присвоєння почесних звань і титулів, знаків пошани, публічне 

вручення грамот, сертифікатів, проведення конкурсів і публікацій їх результатів у 

газетах, бюлетенях.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА 

Красота Г.О. 

КНУ імені Тараса Шевченка 

 

На сучасному етапі ефективність функціонування організації залежить не тільки 

від її ресурсного та інтелектуального потенціалу, а й значною мірою від стилю 

керівництва. Проблема взаємозв'язку стилів керівництва та його ефективності 

цікавила багатьох зарубіжних та українських вчених. Наразі не існує єдиної думки 

щодо класифікації стилів керівництва. Кожен автор обґрунтовував своє бачення 

стилів керівництва або доповнював класифікацію попередників. Розглянемо деякі з 

них.  

Найбільш розповсюдженою теорією стилів керівництва є «управлінська 

решітка» Р. Блейка і Д. Моутона (Рис.1). Вона поєднує ступінь турботи про людину 

(вертикальна вісь «решітки» по шкалі від 1 до 9) та турботи про виробництво 

(горизонтальна вісь по аналогічній шкалі).  
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Високий 9 1.9. Управління на засадах 

приміського клубу 

Постійна увага до 
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3 1.1. Збіднене управління 
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зусиллях для досягнення 

виробничих результатів і 

збереження членства в 

організації 

 9.1. Влада-підпорядкування 

Ефективність управління 

залежить від робочих умов, 

при яких людські аспекти 

враховуються найменше 

2  

1  

Низький  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Низький Рівень врахування інтересів виробництва Високий 

Рис. 1. Управлінська решітка Р. Блейка та Д. Моутона [1] 

 

Стиль керівництва визначається обома цими критеріями. Найефективнішим 

стилем керівництва в цій моделі є поведінка керівника в позиції 9.9 – такий керівник 

несе в собі високий ступінь уваги до своїх підлеглих і таку ж увагу до продуктивності 

праці в організації 

Згідно із ситуаційною моделлю прийняття рішень керівником за В.Врумом і 

Ф.Йєтоном виділяють п'ять стилів керівництва, які він може використовувати 

залежно від участі підлеглих у прийнятті рішень (Табл 1). 

 

Таблиця 1 

Ситуаційна модель прийняття рішень за В.Врумом і Ф.Йєттоном [2] 

Стилі керівництва Характеристика стилів 

автократичні 

АІ Керівник приймає рішення самостійно 

АІІ Керівник отримує необхідну інформацію від своїх 

підлеглих, а потім самостійно приймає рішення 

консультативні 

 

СІ 

Керівник викладає індивідуально проблему тим 

підлеглим, яких вона стосується, вислуховує пропозиції, і 

самостійно приймає рішення 

 

СІІ 

Керівник знайомить з проблемою групу підлеглих, 

колектив вислуховує пропозиції, а потім керівник приймає 

рішення 

повної участі 

 

GII 

Керівник знайомить з проблемою групу підлеглих, разом з 

ними розглядає альтернативи і знаходить оптимальне 

рішення 

5.5. Організаційне управління 

Баланс. необхідності досягнення 

виробничих результатів і задовільного 

рівня морального настрою людей 
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Ефективність стилю керівництва за теорією життєвого циклу П.Херсі і 

К.Бланшара залежить від «зрілості» виконавців, яка включає здатність нести 

відповідальність за поведінку, бажання досягти поставленої цілі, рівень освіти, досвід 

в конкретній задачі. В залежності від стадії  зрілості працівника, керівникам 

пропонується застосовувати чотири основні лідерські стилі: давати вказівки (S1), 

підтримувати (S2), брати участь/співробітництво (S3), делегувати (S4) (Рис. 2). 

Дана теорія дає гнучкий, адаптивний стиль керівництва, але на практиці 

ступінь гнучкості може не відповідати реальності. 

 
Рис. 2. Теорія життєвого циклу П.Херсі та К.Бланшара [3] 

 

Отже, існує багато різноманітних класифікацій стилів керівництва. Кожна з них 

є необхідною та вживаною. Використовуючи найбільш адекватний певній організації 

стиль управління, можна досягти найкращих результатів діяльності організації, 

підвищення продуктивності праці. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Скребкова К.С., Пряхіна К.А. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Сьогодні, в Україні станом на січень 2018 року, згідно звіту Digital in 2018 

міжнародного агентства We are social, в Україні 58 % населення користуються 

Інтернетом (22,59 млн осіб), 29 % – соціальними мережами (13 млн). За даними 

компанії Gemius, що спеціалізується на вивченні інтернет аудиторій різних країн, 

Українська аудиторія ще приблизно впродовж двох років буде показувати 30 

відсотковий ріст кількості постійних користувачів мережі інтернет. Використання 

соціальних мереж політичними силами в Україні також набирає обертів. Адже 

соціальні мережі не потребують зайвих витрат, на відміну від інших засобів 

політичної реклами. Їх освоює все більше депутатів.[1] 

На відміну від України, політичні діячі якої лише починають використовувати 

соціальні мережі як політичний інструмент, США має успішний досвід в цій сфері. 

Під час виборів 2008 року Барак Обама забезпечив свою присутність на всіх 

популярних соціальних мережах. Він став одним з перших політиків, що активно 

використовують інтернет для поліпшення власного іміджу. Себе як бренд нинішній 

президент США представив саме в мережі інтернет, таким чином витративши значно 

менше грошей на передвиборну кампанію ніж його опоненти. Одним з головних 

медіа інструментів Б.Обами стала власну соціальна мережа, що має назву 

MyBarackObama.com [2]. 

Якщо ж зважувати останню президентську компанію в Україні, то 

найактивнішими користувачами соціальних мереж виявились Арсеній Яценюк та 

Сергій Тігіпко. При тому перший робив це досить хаотично і безсистемно, а другий 

підійшов до цього ґрунтовно і використав соціальні мережі як один з основних 

політичних інструментів. Ефективність даного виду комунікацій в багатьох 

дослідників все ще залишається під питанням, особливо в Україні, де відсоток 

населення, що регулярно проводить час в мережі інтернет все ще є досить низьким, 

порівняно з країнами Європи чи з США, але те, що зараз відбувається своєрідна 

революція в процесах демократизації суспільства – це факт.  

Очевидно, що в 2018 – 2019 роках, соціальні мережі будуть активно 

використовуватись як владою, так і опозицією. І враховуючи, що з кожним роком 

відсоток інтернет – користувачів зростає з великою швидкістю, до даного виду 

комунікації варто ставитись як до цілком самостійного інструменту піар – компанії. 

До того ж порівняно з телебаченням, інтернет компанії є значно дешевшими і мають 

значно ширші можливості. 

Так, в США під час президентських виборів 2012 році, для кандидатів Барака 

Обами та Мітта Ромні не достатньо поцілувати дітей, потиснути руки і обідати в 

малих міських ресторанах, щоб перемогти над виборцями. У 2012 році їм також 

потрібно було активно спілкуватися з громадянами в Інтернеті. В табл. 1.1 зображено, 

на скільки  кожен  кандидат використовує соціальну мережу, для зв‘язку з 

громадянами.[3] 
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Таблиця 1.1 – Використання соціальних мереж кандидатами на президентських 

виборах в США 2012 р. 
Соціальна мережа Б.Обама М.Ромні 

Кількість підписників 

Twitter 20  420 000 1225 000 

Facebook 29,101,000 7,993,000 

YouTube 233 000  21 000  

Pinterest 42 000 12 000 

Instagram 1,400,000 38 000 

Spotify 14,654 402 

 

Обидва кандидати Обама і  Ромні використовують соціальні мережі, щоб 

закликати до  пожертвування, опублікувати новини про свої подорожі та розповісти 

про повсякденне життя, наприклад, коли вони зупиняються на закуску або грають у 

гру Дженга з їхніми сім'ями.  

Порівняно з США, активність українських кандидатів на президентських 

виборах 2014 року, набагато нижча, а також офіційний формат оформлення постів, 

лише зменшує кількість підписників, а відповідно і кількість голосів на 

президентських виборах.(табл 1.2) 

 

Таблиця 1.2 – Використання соціальних мереж кандидатами на президентських 

виборах в Україні 2014 р. 

Соціальна мережа 
П. Порошенко  Ю. Тимошенко 

Кількість підписників 

Twitter 600 200 226 000 

Facebook 695 558 505 202 

YouTube 11 605 6 547 

Pinterest 0 0 

Instagram 75 000 6 000 

Spotify 0 0 

 

Соціальні мережі - це не просто сторінка прес-служби, тут важлива особиста 

участь. Президент Порошенко, Юлія Тимошенко та інші політики, яких вважають 

«топовими», поки обходяться сторінками, які ведуть прес-служби. Особистого 

контенту мало. Українські політики не враховують що, цікавий контент - це 

освітлення не менш цікавої стратегії цього політика. 

Використання мережі інтернет як інструменту в політичній діяльності має свої 

плюси та мінуси. До плюсів варто віднести можливість інтерактивного спілкування 

політика з широким загалом, отримання зворотного зв‘язку щодо власних дій та 

можливості витрачати на інтернет рекламу значно менші кошти ніж на телевізійну чи 

зовнішню, отримуючи при цьому значну перевагу. До мінусів використання мережі 

інтернет політиками з метою власної популяризації можна віднести ризик створення 

несерйозного іміджу, перетворення необережних дій в мережі на власну антирекламу. 

Дана сфера політичної діяльності потребує глибокого аналізу та засвоєння досвіду 
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зарубіжних політиків. Інформатизація суспільства та поглиблення використання 

новітніх технологій об‘єктивно призводять до демократизації суспільства та процесів, 

що відбуваються в країні. В залежності від прикладених зусиль, дані обставини 

можуть принести значні вигоди політику або ж значні втрати. Результат залежить від 

глибини розуміння контексту. 
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