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Cекція 1 

 

СТРАТЕГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

 

ПРИЙНЯТТЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В 

УМОВАХ РИЗИКУ 

Вербицька Галина Любомирівна, к.е.н., доцент 

доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Ефективна діяльність підприємства в умовах ринкової економіки вимагає 

зміцнення і розширення конкурентної позиції. Підвищити 

конкурентоспроможність виготовленої продукції та вдосконалити виробництво 

можливо тільки у випадку залучення необхідного обсягу інвестицій. Однак на 

даний час вітчизняні інвестори при прийнятті рішень спираються переважно на 

інтуїцію, чийсь авторитет чи на попередній досвід. Лише незначний відсоток 

інвесторів спроможний провести системне обґрунтування інвестиційних 

рішень, а, отже, прийняти об’єктивне рішення про доцільність участі у їх 

реалізації. 

Вибір інвестиційного рішення з множини альтернативни рішень полягає у 

пошуку найкращої для даного підприємства альтернативи [1-3]. Так як метою 

будь-якого інвестиційного проекту є отримання прибутку, то дуже важливим 

етапом при виборі конкретного інвестиційного проекту з множини 

альтернативних є оцінка їх ефективності. Саме від її об’єктивності та 

всебічності залежать період окупності інвестицій та подальший розвиток 

підприємства в цілому. Необ’єктивне аналізування інвестиційних проектів 

може призвести до значних збитків підприємства, навіть до його банкрутства. 

Інвестиційні проекти аналізують на основі комплексного вивчення 

аспектів майбутнього інвестування. До цих аспектів належать економічне 

середовище, правильно поставлені мета і завдання проекту, маркетинговий, 

виробничий, фінансовий та організаційний план інвестора, технічна база 
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проекту, його соціальна значущість, екологічна безпека, фінансова достатність і 

спроможність проекту, організація управління проектом, аналіз інвестиційного 

ризику, чутливість проекту до зміни окремих найсуттєвіших факторів, 

достатність показників ефективності, оцінка можливостей учасників проекту, 

ділових якостей його менеджерів.  

Процес здійснення інвестиційних капіталовкладень  завжди орієнтований 

на майбутнє, а, отже, пов’язаний із ризиком, наслідком якого можуть бути 

істотні відхилення фактичних результатів від запланованих. У зв’язку з цим, 

під час формування інвестиційного рішення на  підприємстві особливої 

актуальності набуває проблема оцінювання та регулювання інвестиційних 

ризиків. 

Інвестиційне рішення називається ризикованим або невизначеним, якщо 

воно має кілька можливих результатів [2]. Під інвестиційним ризиком 

розумітимемо категорію, яка породжується діяльністю інвесторів у момент 

прийняття рішення про реалізацію певного інвестиційного проекту через 

об’єктивні причини, такі як невизначеність, конфліктність, відсутність повної 

інформації та можливість альтернативного вибору, що може призвести до  

одержання або збитків, або прибутків у процесі здійснення інвестиційної 

діяльності. Аналіз виявлених факторів ризику старанно проводиться всіма 

учасниками інвестиційного проекту, так як халатність в цьому відношенні може 

призвести до збільшення прямих фінансових витрат і термінів завершення 

робіт, а отже, до перевитрати виділених коштів. 

В загальному випадку вибір інвестиційного проекту є компромісом між 

намаганням отримати прибуток і врахуванням його реалістичності, а всі 

учасники проекту зацікавлені в тому щоб виключити можливість повного його 

провалу. Тому без врахування чиннику ризику на всіх етапах реалізації 

інвестиційних проектів просто не обійтися. Кожне конкретне підприємство 

повинно працювати таким чином, щоб згладжувати деструктивний вплив 

інвестиційного ризику, і використовувати при цьому виникаючі сприятливі 

можливості. 



 16 

У разі прийняття рішення про реалізацію інвестиційного проекту 

основними ознаками, що дають змогу прогнозувати майбутнє якісне керування 

проектом, є такі: професіоналізм і досвід, ділові якості менеджерів проекту, їх 

чітке розуміння майбутньої системи управління проектом; детальність  

розробки документації за проектом; наявність резервів і запасів для реалізації 

проекту;  внутрішня узгодженість проекту; домінування у фінансуванні проекту 

власних коштів інвестора над позиковими та залученими, прагнення 

розробників при обґрунтуванні економічної частини проекту мінімізувати 

боргові зобов’язання, складаючи фінансовий проект;  поділ проекту на черги, 

кожна з яких після завершення робіт і введення в дію спроможна самостійно 

працювати і приносити інвесторові дохід; підтверджений якісний менеджмент 

на підприємстві, на базі якого передбачається реалізовувати проект; наявність у 

проекті плану управління проектом;  рівень знання й розуміння ініціатором 

проекту його змісту і особливостей відповідно до поданої документації; 

наявність у проекті договірного супроводження проекту. 

Отже, в умовах ринкової економіки інвестиції є основою розвитку 

підприємства. Упровадження всіх форм інвестицій потребує обов'язкового 

обґрунтування та визначення їх ефективності. Інвестиційний проект варто 

затверджувати тільки в тому випадку, якщо очікуваний прибуток забезпечить 

бажаний для підприємства рівень рентабельності інвестицій у межах 

визначеного терміну. 
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ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Воробйова Катерина Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

Стребкова Анастасія Євгенівна, студентка  

Інститут післядипломної освіти  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

  

Специфічною рисою сучасної світової економіки є її переорієнтація на 

інтенсифікацію інноваційного розвитку, який, в умовах зростаючого 

обмеження традиційної сировинної складової, стає основною рушійною силою 

стабільного економічного зростання та високої міжнародної 

конкурентоспроможності. Інновації у формі об’єктів інтелектуальної власності 

стають таким же економічно важливим активом, як праця, і є предметом 

торгових відносин між резидентами різних держав. Україна, як суб’єкт 

міжнародних відносин, для реалізації амбіційних планів щодо стабілізації та 

подальшого зростання економіки, отримання іноземних інвестицій, посилення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів на іноземних ринках, має брати 

активну участь у процесах, що відбуваються на світовому ринку 

інтелектуальної власності.  

У 2016 році в Україні було подано 51559 заявок на об’єкти промислової 

власності. Серед них: 4095 заявок на отримання патентів на винаходи, 9557 - на 

реєстрацію корисних моделей, 2302 - на реєстрацію промислових зразків та 

35605 заявок на реєстрацію знаків для товарів та послуг. Загалом в 2016 році 

кількість заявок на об’єкти промислової власності зросла на 7,8% порівняно з 

показниками за 2015 рік [3]. Крім об’єктів промислової власності, важливу роль 

відіграють авторські права, як складова інтелектуальної власності. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності визначила, що галузі, які залежать від 

охорони авторських прав, забезпечують 2,85% ВВП України. Хоча ця частка 

може здаватися незначною порівняно з часткою основних галузей, таких як 
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обробна промисловість чи торгівля, вона все одно є вагомою, оскільки є 

близькою до частки таких галузей, як охорона здоров’я та соціальна допомога. 

В Україні галузі, пов’язані з авторським правом, забезпечують робочими 

місцями близько 400 тис. осіб [4, 5]. 

Для подальшого якісного розвитку інтелектуальної власності та 

посилення ролі України на світовому ринку інтелектуальної власності 

Кабінетом Міністрів України було розпочато роботу над проектом 

«Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на 

період до 2020 року» [1]. В 2015 році президент України схвалив «Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020», в якій йдеться, що Стратегія передбачає 

реформу захисту інтелектуальної власності, а також стимулювання попиту на 

інновації. Крім того, в 2016 році Кабінетом Міністрів України було ухвалено 

Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні. Важливим кроком на шляху до сталого розвитку 

інтелектуальної власності стала передача Укрпатенту функцій Міжнародного 

пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи 

(ОМПЕ), а також Органу, визначеного для проведення додаткового пошуку. В 

2016 році було ліквідовано Державну службу інтелектуальної власності, а її 

функції перейшли до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Такі зміни 

мають прискорити процеси розвитку та захисту українського ринку 

інтелектуальної власності, а також підвищити рівень прозорості роботи органів, 

пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності та знизити рівень корупції. 

Проте, незважаючи на позитивні зміни на українському ринку 

інтелектуальної власності, нові виклики потребують прогресивних рішень. А 

саме: 

1) продовження процесу адаптації українського законодавства в сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС;  

2) гармонізація законодавства в сфері інтелектуальної власності з 

загальним законодавством України, що регулює інші сфери; 
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3) удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із захистом 

та дотриманням прав інтелектуальної власності, економічними аспектами у 

сфері інтелектуальної власності; 

4) постійний моніторинг міжнародної правової системи інтелектуальної 

власності та системи права ЄС [1]. 

Головною проблемою України, яка послаблює її конкурентні позиції на 

світовому ринку інтелектуальної власності, є піратство та підробки. Для 

подолання цієї перешкоди необхідно скористатися досвідом Європи і створити  

«Обсерваторію з питань боротьби з підробками і піратством», яка дозволить 

зміцнити зв’язки між державними органами та бізнесом.  

Вирішення проблеми відповідальності за неправомірне застосування 

об’єктів інтелектуальної власності та піратства потребує ефективних заходів із 

попередження та припинення правопорушень. В даному випадку дієвим 

механізмом стане внесення змін до законодавства, що дозволять притягувати 

юридичних осіб до кримінальної відповідальності за порушення авторських 

прав та прав на торгові знаки, активізацію кримінально-правових засобів та 

повну імплементацію багатосторонніх та регіональних угод, які прямо чи 

опосередковано стосуються правозастосування у сфері права інтелектуальної 

власності, стороною яких є Україна. Важливо вдосконалити митні процедури, 

що в першу чергу передбачає розширення повноважень митних органів у 

боротьбі з контрафактною продукцією, яка не лише надходить на ринки 

України, але й потрапляє через територію нашої держави до інших країн. 

Проте ці заходи можуть бути дієвими лише у випадку створення 

сприятливих умов для правомірного використання об’єктів промислової 

власності, авторського права і суміжних прав [1]. Цьому сприятиме 

застосування таких механізмів: 

-  поглиблення співпраці між приватними власниками прав 

інтелектуальної власності, неурядовими організаціями, спілками в сфері 

інтелектуальної власності та державними органами; 

- створення на макроекономічному рівні системи інформаційної 
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підтримки, яка б містила актуальні дані та статистику; 

- збільшення державного замовлення для вищих навчальних закладів 

щодо підвищення кваліфікації фахівців різних сфер;  

- запровадження нових засобів мотивації та стимулювання розвитку 

сфери інтелектуальної власності, в тому числі, зниження податкового 

навантаження, надання кредитних канікул та інших пільг; 

- залучення вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ до 

розробки та удосконалення програм використання та просування 

інтелектуальної власності; 

- технологічне вдосконалення роботи органів у сфері інтелектуальної 

власності. 

Отже, Україна повинна запровадити комплексну систему поліпшення 

умов функціонування інтелектуальної власності в державі. Ця система 

передбачає застосування правових, економічних та політичних механізмів 

впливу. Лише за умови їх успішної реалізації Україна може стати повноцінним 

учасником на світовому ринку інтелектуальної власності.  
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Університет імені Альфреда Нобеля, м.Дніпропетровськ 

 

Накопичений досвід управління підприємствами показує, що традиційні 

методи управління потребують підвищення ефективності за рахунок 

оптимізації руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. У той же 

час, у вартості продукції доведеної до споживача майже 65% складають 

витрати на транспортні операції та зберігання товарів. 

Тому виникла необхідність розгляду логістичного потоку в системі 

управління підприємством, а також розкриття існуючого взаємозв’язку і 

єдності матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. 

Формування логістичних потоків потребує конкретних дій зі сторони 

апарату управління торговельних підприємств, серед яких слід виділити 

сукупність організаційних, технологічних і інформаційних процесів, що 

забезпечують трансформацію логістичних потоків. 

Основу логістичних потоків складають матеріальні, отже переміщення і 

трансформація ресурсів підприємства створюють логістичний потік, який являє 

собою нерозривну систему матеріальних, інформаційних та фінансових 

потоків. 

На думку Л.В. Фролової логістичний потік – являє собою єдине ціле, що 

охоплює систему структурно взаємопов’язаних елементів та схильний до 

динамічних змін у конкретному періоді часу [1, c. 116]. С автором слід 

погодитися, оскільки матеріальні, фінансові і інформаційні потоки слід 

об’єднати єдиною категорією логістичний потік. 

Логістичний потік у складі системи слід розглядати у п’яти вимірах , а 

саме: просторовий, часовий, кількісний, якісний, вартісний. 

Просторовий вимір відображає траєкторію проходження потоку між 

початковою і кінцевою точкою.  

Часовий вимір висвітлює тривалість руху потоку.  
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Кількісний вимір характеризує обсяг потоку за визначними одиницями.  

Якісний вимір показує фази трансформації потоків. 

Вартісний вимір розкриває витрати на формування логістичного потоку 

та його рух. 

Матеріальний потік, на думку М.А. Окландера являє собою рух і 

зберігання матеріалів і товарів, що починаються транспортуванням сировини, 

напівфабрикатів і товарів, а закінчується – виготовленням продуктів для 

кінцевого споживача [2, с. 12]. Тому можна зробити висновок, що матеріальний 

потік утворюється в результаті сукупності певних дій з матеріальними 

об’єктами. 

Фінансовий потік можна представити як рух матеріальних ресурсів, однак 

сьогодні необхідно удосконалювати процес формування фінансових потоків і 

створення механізмів розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів на основі 

результатів діяльності підприємств та змін в їх надходженні і використанні. 

Інформаційний потік являє собою рух і зберігання інформації, що передує 

матеріальному потоку та є необхідним для координації логістичних функцій. 

При цьому він може бути спрямований в одну сторону з матеріальним та 

навпаки. 

Слід відмітити, що інформаційні потоки можуть містити, як зовнішньо, 

так і внутрішню інформацію. Зовнішньою слід вважати інформацію 

обов’язкових законодавчих актів, договірних документів, аналітичних і 

дослідницьких джерел та проектів, а внутрішньою – технологічна, виробнича і 

адміністративна документація, встановлені виробничі завдання і внутрішні 

розпорядження підприємства. 

В умовах ринкової економіки рух матеріального потоку неможливо 

представити без інформаційного й фінансового забезпечення, тому роль їх роль 

постійно зростає, а взаємозв’язок посилюється. 

Отже, створення системи управління логістичними потоками є основною 

метою будь-якого підприємства незалежно від форм власності, оскільки 

ефективність функціонування підприємства суттєво залежить від 
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раціональності його організації.  

Ефективність же логістичного управління залежить від принципів, що 

застосовує підприємство у своїй діяльності, які носять універсальний характер, 

що дозволяє використовувати їх в управлінні економічними процесами при 

взаємодії потоків, підсистем і систем. 

Таким чином, враховуючи сучасні умови господарювання, де діяльність 

суб’єктів ринку спрямована передусім на мінімізацію витрат підприємства, 

предметом логістичного управління слід вважати оптимізацію логістичних 

потоків на основі синхронізації їх взаємодії і досягнення ефекту синергії, що 

сприятиме економічному ефекту і підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства. 
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Процес інтеграції економіки України у глобальний економічних простір 

вимагає модернізації наявної системи господарювання, підвищення рівня 

конкурентоспроможності товаровиробників на внутрішньому  та зовнішньому 

ринках,  підсилення здатності підприємств вчасно адаптовуватись і реагувати   

на зміни економічного середовища. Виявлення та дослідження основних 

факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємств є актуальним у 

результаті наявної нестабільної економічної ситуації в країні. 
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 Обґрунтування теоретичних та методологічних аспектів, пов’язаних з 

конкурентоспроможністю, висвітлено в наукових працях багатьох українських 

та  зарубіжних  вчених,  зокрема: С. І. Савлука,  М. І. Книша, М. Портера, А. Е. 

Воронкова, В. Стівенсона, І. В. Булах, А. Сміта, Р. А. Фатхутдінова. 

Обґрунтування основних факторів впливу на конкурентоспроможність 

підприємств України вивчено недостатньо та недосконало, що свідчить про 

необхідність проведення даного дослідження. 

 В умовах ринкової економіки, розвиток українських підприємств і 

національної економіки в цілому, залежить від конкуренції. 

Конкурентоспроможність підприємства – це порівняльна комплексна 

характеристика підприємства, що визначається його положенням серед 

подібних об’єктів господарювання, полягає в спроможності ефективніше 

використовувати різні види ресурсів, ніж конкуренти [2]. 

 Одним із основних факторів впливу на конкурентоспроможність 

українських підприємств є стан матеріально-технічної бази, що в Україні 

характеризується  недостатнім рівнем. Велика кількість обладнання на 

підприємствах є як фізично, так і морально застарілою. Як результат цього, 

виготовлена продукція характеризується низькою якістю та 

матеріаломісткістю, внаслідок чого на національному та світовому ринках 

продукція є неконкурентоспроможною. Проаналізувавши стан основних засобів 

підприємств України, можна стверджувати  про значну їх зношеність від 60 % 

до 83,5 %  протягом 2009–2015 років та негативне значне зменшення вартості 

основних засобів у 2015 році (табл. 1). 

Таблиця 1 

Стан основних засобів на підприємствах України, 2009-2015 роки [1] 
Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

первісна (переоцінена) вартість, млн. грн. 3903714 6648861 7396952 9148017 10401324 13752117 7641357 

залишкова вартість, млн. грн. 1597416 1731296 1780059 2135987 2356962 2274922 3047839 

Ступінь зносу, у % 60,0 74,9 75,9 76,7 77,3 83,5 60,1 

  

Щодо впровадження  інновацій, як одного з основних факторів 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств  України, то здійснення 
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наукових та науково-технічних робіт у загальній вартості ВВП не сягає навіть 

1 % [3]. Проаналізувавши джерела фінансування інноваційної діяльності 

очевидним є той факт, що  основним джерелом інноваційного фінансування для 

підприємств в Україні є  власні кошти, потома вага яких у структурі джерел 

фінансування становить 97,2 % у 2015 році і  87,7 % у 2005 році.  Частка 

інноваційного фінансування підприємств за рахунок коштів державного 

бюджету протягом 2000-2015 років не перевищувала 3 %. Ставлення до 

запровадження інновацій на підприємствах України є інертним, що в результаті 

негативно впливає на конкурентоспроможність національних товаровиробників 

(рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка джерел фінансування інноваційної діяльності ,млн. грн. [1] 

  

В умовах глобалізації конкурентоспроможність українських підприємств 

характеризується зниженням обсягів експорту продукції. Проаналізувавши  

обсяги експорту товарів українських товаровиробників спостерігаємо 

позитивну тенденцію до зростання експорту протягом 2002–2008 років, а 

протягом  2011-2016 років негативну тенденцію до зниження експорту. Обсяги 

імпорту теж протягом 2002–2008 років також мають тенденцію до зростання  і 

протягом 2012-2016 років до зниження (рис. 2). Поряд з цим, протягом останніх 

12 років обсяги зовнішньоторговельного сальдо характеризуються від’ємним 

значенням, що пов’язано з неспроможністю українських товаровиробників 

задовольнити потреби споживачів на внутрішньому і на зовнішньому ринках 

конкурентоспроможною продукцією. На здійснення імпортних та експортних 

операцій в Україні вплинула фінансова криза, політичні та економічні 

конфлікти. 
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 Рис. 2 Динаміка обсягів імпорту-експорту  товарів в Україні, млн. дол. [1] 

  

Отже, основними заходами посилення конкурентоспроможності 

українських підприємств на національному та світовому ринках повинні бути: 

підвищення рівня інвестиційної активності підприємств, створення 

сприятливого підприємницького середовища, формування матеріально-

технічної бази на інноваційній основі, ефективне управління персоналом, 

впровадження новітніх технологій, підвищенні рівня експорту продукції 

українських товаровиробників, державний захист інтересів українських 

товаровиробників на національному та світовому ринках. 
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Ефективність функціонування економіки в значній мірі визначається 

станом її основних засобів, які характеризують виробничі можливості галузей 

економіки, визначають темпи та масштаби її розвитку. Основні засоби 

відіграють вирішальну роль у виробничій діяльності промислових підприємств. 

Забезпеченість промислових підприємств України основними засобами 

виробництва є важливим фактором, від якого залежать якість, повнота та 

своєчасність виконання робіт, обсяг виробництва продукції і фінансовий стан 

підприємства в цілому. Тому актуальним стає дослідження стану основних 

засобів на промислових підприємствах та визначення проблем пов’язаних з 

наявністю та ефективністю використання основних засобів. 

Дослідженню питань ефективності використання та наявності основних 

засобів на промислових підприємствах, приділяло увагу багато українських та 

зарубіжних вчених, зокрема:  І.  Ю.  Приварникова, М. Г.  Грещак, В. О.  Меца, 

Т. А. Бутинець, О. Г. Радєва, В. В. Бала [1],  Л. Л. Лазебник, Грибкова[2] та ін. 

 Основні засоби є найнеобхіднішими та найбільшими активами будь-якого 

промислового підприємства. Без них виробничий процес є абсолютно 

неможливим. Тому постійний нагляд за станом основних засобів, їх 

попереджувальне технічне обслуговування, підтримка в дієпридатному стані, 

безперервне оновлення та модернізація знаходяться під пильним наглядом. Бо 

саме  стан основних засобів дозволяє промисловим підприємствам випускати 

конкурентоспроможну продукцію, а в кінцевому результаті отримувати 

достатній для подальшого розвитку розмір прибутку [2]. 

Аналіз наявності та стану основних засобів за 2013-2015роки проведений 

в таблиці 1, свідчить,  про значне збільшення зносу основних засобів у 2015 

році до 76,9% ( у 2014 році ступінь зносу становив − 60,3%, у 2013 році ступінь 

зносу становив − 56,9%). За видами промисловості найбільші показники зносу 

має постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та 

переробна промисловість.  Первісна вартість основних засобів на промислових 

підприємствах країни  зростає, незважаючи на економічні, геополітичні та інші 

проблеми, але ступінь зносу досяг  критичного рівня. Через значне зношення 
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основних засобів посилюється технічна та технологічна відсталість 

промислових підприємств.  

Таблиця 1 

Наявність і стан основних засобів на промислових підприємствах України [3] 

Вид промисловості 

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. 

Ступінь зносу, у % первісна (переоцінена) 

вартість 
залишкова вартість 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
309757 362722 379055 132888 125714 159443 57,1 65,3 57,9 

Переробна промисловість 599980 756277 1656971 299216 325762 400706 50,1 56,9 75,8 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

773134 758886 1736058 294675 292657 302267 61,9 61,4 82,6 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
66239 59936 70433 26954 25385 26767 59,3 57,6 62,0 

Всього 1749110 1937821 3842517 753733 769518 889183 56,9 60,3 76,9 

У теперішній час основні засоби промислових підприємств України 

зношені більш ніж на 50%.  Основні проблеми які ведуть до такого стану це: 

− дуже низькі темпи відновлення основних засобів, через відсутність 

коштів. Це спричинене тим, що законодавство України в сфері амортизаційної 

політики, по-перше, спрямоване більш на наповнення бюджету, чим на 

підтримку діяльності промислових підприємств, і по-друге, відсутній жорсткий 

контроль за цільовим використанням коштів амортизаційного фонду, і тому 

багато, навіть прибуткових, підприємств потрапили в замкнуте коло: без 

обігових засобів не отримати будь-якої продукції, а «будь-яка» продукція, 

отримана за допомогою зношеного обладнання є неконкурентоспроможною і 

не принесе коштів і прибутку виробникові; 

 

 

 

Рис. 1 Динаміка капітальних інвестиції промисловості за 2013-2015 рр. [3] 



 29 

− дуже малий розмір інвестицій в українську економіку (рис. 1). 

Відтворення основних засобів на підприємствах відбувається за рахунок 

валових капітальних інвестицій, які спрямовані на створення, придбання, 

відновлення та поліпшення основних засобів [1]. 

Таким чином, стан основних виробничих засобів на промислових 

підприємствах є незадовільним , основні засоби використовуються недостатньо 

ефективно. Покращення стану основних засобів на промислових підприємствах 

та підвищення ефективності їх використання можливо досягти завдяки таким 

заходам: проведенням заміни частини застарілих технологій на нові, 

комп’ютеризовані технології, які будуть сприяти прискоренню виробництва та 

підвищенню продуктивності праці,  проведенням реконструкції тих виробничих 

дільниць і обладнання, які є «вузькими місцями», тобто стримують можливості 

збільшення обсягів виробництва, організацією навчання та перепідготовки 

інженерно-технічних працівників та основних виробничих робітників, які 

будуть відповідати за впровадження нового прогресивного обладнання та 

працювати на ньому. Покращення стану основних засобів можливе тільки 

завдяки оновленню та проведенню техніко-технологічної інноваційної 

модернізації. 
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Конкуренція в умовах ринкових відносин стає основним чинником 

впливу на стан галузей економіки і зміну конкурентного середовища 

функціонування підприємств. 

Більшість підприємств практично не готові працювати на конкурентних 

ринках, перш за все, через відсутність підготовлених менеджерів, які мають 

необхідні навички і знання для проведення перетворень та володіють 

практичним інструментарієм аналізу діяльності підприємства та прийняття 

управлінських рішень. 

Підприємства-виробники споживчих товарів мають схожі проблеми, що 

пояснюється специфікою діяльності в одній сфері. Найтиповішими з них є 

незбалансованість виробничих можливостей підприємства та обсягів збуту; 

ослаблена маркетингова складова; помилки у визначенні сегментів ринку; 

недостатнє дослідження потреб потенційних покупців і споживачів; 

неспроможність визначення можливих ринків тощо. Зосередивши увагу на 

вирішенні виробничих завдань, пошуках зовнішніх чинників невдач, 

менеджмент підприємств не приділяє уваги внутрішнім проблемам, розв’язання 

яких стає підгрунтям забезпечення їх існування у конкурентній боротьбі. 

Незадовільний збут, труднощі з реалізацією продукції на внутрішньому ринку є 

наслідками діючої системи управління діяльністю підприємства. 

Слід констатувати, що стратегічне управління є найбільш комплексною і 

адекватною системою управління для розвитку за мінливих умов бізнесу. 

Погоджуємося [1], що стратегічне управління підприємств являє собою 

цілеспрямований процес формування вагомої частини ринку виробництва 

споживчих товарів та споживчого ринку, який забезпечує оптимальний рівень 

конкурентоспроможності підприємства з метою досягнення ефективності 

функціонування суб’єктів і об’єктів ринку у конкурентному середовищі. 

Виходячи з теоретичних положень і особливостей ринкової конкуренції, 

систему стратегічного управління конкурентоспроможністю можна подати у 

вигляді моделі (рис. 1), побудованій за агрегатним принципом. 

Виходячи з цільової функції підприємства на ринку, яка пов’язана з його 
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товарною спеціалізацією, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів та 

аналізу потенційних можливостей, встановлюються стратегічні цілі. Вони 

синхронізуються в планах всіх підсистем, які повинні досягнути поставлених 

цілей.   

 

Рис. 1. Логістика в моделі стратегічного управління підприємства 
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матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються у процесі 

доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньої 

переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції 

до споживача у відповідності з інтересами і вимогами останнього, а також 

передачі, зберігання і обробки відповідної інформації [2].  

Однак, більш доцільним є розгляд логістики як господарської діяльності, 

сутність якої полягає в управлінні матеріальними потоками у сферах 

виробництва і обігу. 

Ми розглядаємо логістику як елемент стратегічного управління, що 

забезпечує управління потоковими процесами на основі застосування сучасних 

інформаційних технологій і оптимальних економічних рішень для досягнення 

поставлених цілей. 

Таким чином, стратегічне управління є сучасною філософією і засобом 

забезпечення ефективності функціонування підприємства, а введення його 

додаткових елементів дозволяє визначати критерії результативності діяльності 

підприємства.  
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Розвиток ринкової економіки в України неможливий без ефективної 

інвестиційної діяльності. Залучення вкладень напряму залежить від 

привабливого інвестиційного клімату в країні. Насамперед залучення 

інвестицій залежить від підприємницької діяльності науково-технологічного 

процесу та інших чинників. На сучасному етапі економіка України потребує 

значного вливання коштів, адже власні ресурси країни або вичерпані або 

знецінені в результаті інфляції. Тому питання інвестиційної привабливості на 

сьогоднішній день набуває особливої актуальності.  

Для визначення привабливості України важливо визначити обсяги 

залучених інвестицій в Україну за 2014-2016 роки.  

Таблиця 1 Прямі іноземні інвестиції в Україну в 2014-2016 рр. [3] 

Країни  2014 рік  2015 рік  2016 рік  

Млн. дол. % Млн. дол. % Млн. дол. %  

Австрія 2526,4 5,50 2402,4 5,54 2601,1 5,81 

Беліз  642,4 1,40 547,2 1,26 540,3 1,21 

Велика 

Британія 

2145,5 4,67 1852,5 4,27 1888,0 4,22 

Віргінські 

острови  

1997,7 4,35 1798,9 4,15 1793,1 4,00 

Італія  999,1 2,18 972,4 2,24 1158,2 2,58 

Кіпр  13710,6 29,86 11744,9 27,08 11035,1 24,64 

Нідерланди  5111,5 11,13 5610,7 12,94 6340,1 14,15 

Німеччина  5720,5 12,46 5414,3 12,48 5446,0 12,17 

Польща  831,2 1,81 785,9 1,81 789,4 1,76 

Російська 

Федерація  

2724,3 5,93 3392,1 7,82 4618,7 10,31 

США 862,3 1,88 698,9 1,62 712,6 1,59 

Франція  1614,7 3,52 1528,1 3,52 1533,2 3,42 

Швейцарія 1390,6 3,03 1364,2 3,14 1475,4 3,29 

Інші 5639,2 12,28 5258,9 12,13 4859,5 10,85 

Усього  45916,0 100 43371,4 100 44790,7 100 
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Так, сума інвестицій в 2015 році зменшилася у порівняні з 2014 з          

45 916 млн. дол. до  43 371 млн. дол. або на 5,54%. Це є негативним для 

економіки України і свідчить про погіршення інвестиційної привабливості. В 

2016 році ситуація дещо змінюється, а саме вклади інвесторів мають тенденцію 

до збільшення. Так, в 2016 році вони зросли до 44 790,7 млн. дол. або на 3,27%.  

Розглянемо структуру іноземних інвестиційних надходжень до України.  

 

Рис. 1 Структура інвестицій в Україну за 2016 рік (%) 

Найбільша частка вкладень припадає на Кіпр, а саме 24,64%,  найменша 

ж частка припадає на Беліз – 1,21%. 

Обмеженість щодо іноземного капіталу спричинена низкою проблем, які і 

стали основним гальмом. До таких можна віднести: політична та економічна 

нестабільність в країні, високий рівень корупції, військовий конфлікт на 

території України, бюрократизація дозвільних процедур, недосконалість 

системи захисту іноземних інвестицій [1]. 

Для підвищення інвестиційно привабливості України та вихід її на новий 

та вищий рівень необхідно провести ряд заходів, основними з яких є: 

- стійка податкова система допоможе підприємствам працювати з високою 

ефективністю та виробляти продукцію на рівні світових стандартів; 

-  налагодження грошово-кредитної системи дасть змогу підприємствам бути 

більш стійкими до сплесків інфляції в країні прогнозувати курс гривні, 

налагодити систему довгостроково кредитування виробництва. 
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Також, певні фактори сприяли значному підвищенню інвестиційної 

привабливості України, насамперед:  

1) підписання України міждержавних угод про взаємний захист  

інвестицій з понад 70 країнами; 

2) ратифікація Україною у 2000 році Вашингтонської конвенції 1965 року 

про порядок вирішення інвестиційних спорів між сторонами;  

3) набуття 16 травня 2008 року Україною статусу члена СОТ; 

4) підписання 60 міжнародних договорів про уникнення системи 

подвійного оподаткування з країнами СНД, Європи, країнами Африки 

[2]. 

Отже, на сьогоднішній день важливим завданням уряду залишається 

підвищення інвестиційної привабливості України, створення сприятливих умов 

для значного примноження іноземних інвестицій.  
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ 
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Коверга Сергій В'ячеславович 

д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України,  

м. Слов’янськ 
 

Одним із практичних підходів до збалансованого розвитку підприємств є 

використання збалансованої системи показників (англ. Balanced Scorecard), яка 

також називається збалансованою системою показників ефективності 

організації (далі – ЗСП); була розроблена р. Капланом і Д. Нортоном [1]. Ця 

система заснована на виявленні причинно-наслідкових зв’язків між 
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стратегічними цілями підприємства, відповідними параметрами діяльності та 

чинниками, що дозволяють отримати плановані результати. Вона містить 

чотири складові: фінансову (включає традиційні фінансові показники); 

клієнтську (характеризує зовнішнє оточення в контексті його відносин із 

клієнтами); внутрішні бізнес-процеси (інноваційний процес, розробка 

продукту, підготовка виробництва, постачання основних ресурсів, 

виробництво, збут, післяпродажне обслуговування тощо); навчання і зростання 

(розвиток персоналу, організаційний розвиток, інформаційний розвиток тощо).  

Цілі та завдання кожної зі складових відображаються як фінансовими, так 

і нефінансовими показниками. Необхідність появи збалансованої системи 

показників пояснюється тим, що традиційні підходи до вимірювання 

ефективності діяльності підприємства орієнтуються тільки на фінансові 

показники, засновані на показниках бухгалтерського обліку, не задовольняють 

сучасні вимоги і не дають комплексної картини функціонування і розвитку 

підприємства, а також унеможливлюють прогнозування його розвитку. По суті, 

це механізм доведення до співробітників цілей компанії і стратегії розвитку, а 

також інструмент контролю за досягненням цілей із використанням так званих 

ключових показників ефективності (англ. Key Performance Indicators, далі – 

KPI). Ці показники дозволяють виміряти досяжність цілей, оцінити 

ефективність бізнес-процесів, а також роботу кожного конкретного 

співробітника [2]. Д. Парментер сформулював чотири базових принципи 

розробки ключових показників ефективності: партнерство співробітників 

компанії, профспілок, основних постачальників і споживачів; перенесення 

зусиль на головний напрям; інтеграція процесів оцінки показників, звітності та 

підвищення продуктивності; узгодження виробничих показників із 

стратегією [3]. Таким чином, ЗСП є інструментом не лише стратегічного 

управління, але і тактичного. При використанні цього підходу основне питання 

полягає у проектуванні (відборі) збалансованих систем показників для 

конкретного підприємства і системи управління ним, що в результаті 

спрямовано на наскрізну оптимізацію бізнес-процесів, колективне досягнення 

цілей підприємства в розрізі різних організаційних рівнів й інтенсифікацію 
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інформаційного обміну та взаємодії в рамках реалізації стратегії підприємства.  

На практиці при реалізації ЗСП активно застосовуються різні програмні 

продукти, які дозволяють забезпечувати окремим користувачам доступ до 

інформації згідно з їх роллю, поширювати інформацію і розуміння стратегії та 

цілей підприємства на різних організаційних рівнях, а також швидко 

орієнтуватися в різних показниках й елементах моделі. 

Згідно з р. Капланом і Д. Нортоном [1] будь-яка ЗСП має включати шість 

обов’язкових елементів: 

1. Перспективи – вони можуть також трактуватися як «точки зору» або 

компоненти для декомпозиції стратегії підприємства з метою її реалізації. Як 

правило, використовуються чотири основні перспективи, що відповідають 

чотирьом блокам показників: фінанси (отримання і збільшення прибутку – як 

підприємство бачать його акціонери і власники); клієнти (поліпшення іміджу 

підприємства в очах клієнта); процеси (яким чином внутрішні процеси 

підприємства виділяють його серед конкурентів); персонал (його розвиток і 

навчання); інновації (поліпшення цінності для клієнтів і ефективності 

діяльності за допомогою інновацій). 

2. Стратегічні цілі – напрями реалізації стратегії. 

3. Показники – спосіб вимірювання прогресу в досягненні стратегічної 

мети. 

4. Цільові значення – кількісні характеристики цільових рівнів 

показників. 

5. Причинно-наслідкові зв’язки – спосіб зв’язати воєдино ланцюжок 

стратегічних цілей підприємства так, щоб досягнення однієї мети дозволяло 

одержати прогрес у досягненні іншої. 

6. Стратегічні ініціативи – заходи або проекти, які сприяють досягненню 

поставлених стратегічних цілей підприємства. 

Незважаючи на те що ЗСП є досить комплексним способом оцінки 

функціонування і розвитку підприємств (передусім, за рахунок оцінки великої 

кількості сфер і виходу за рамки лише фінансових показників), цей підхід не 

можна вважати достатнім для організації управління збалансованим розвитком 
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підприємств. По-перше, ЗСП повною мірою може задовольнити лише потреби 

одного з перших етапів функціонування системи управління – оцінку. По-друге 

(і це головне), слово «збалансована», яке згадується в назві збалансованої 

системи показників, вказує на збалансованість самої системи показників, а не 

на те, що вона спрямована на підвищення збалансованості розвитку 

підприємства як економічної системи. Отже, ЗСП не є достатнім інструментом 

для управління збалансованим розвитком підприємств, але при цьому самі 

показники ЗСП можуть цілком ефективно використовуватися і при оцінці 

збалансованості функціонування та розвитку підприємств як одного з елементів 

загальної системи управління. 
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Отечественная машиностроительная отрасль представляет комплекс 

отраслей промышленности, а также интеллектуальный потенциал работников, 

изготавливающих средства производства, транспорт, предметы потребления, 

оборонную технику. Отметим, что от уровня развития маши- ностроительного 

комплекса зависят важнейшие показатели ВВП страны, производительность 

труда в отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности 

промышленного производства и обороноспо- собность государства 
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На основе проведенного нами исследования были выявлены 

определяющие факторы эффективности машиностроительного производства в 

Украине и системные проблемы, которые ее снижают, в частности: устойчивое 

сокращение количества машиностроительных предприятий, что существенно 

уменьшает объемы производства машиностроительного производства; 

отсутствует собственная опытно-производственная база для наращивания 

объемов производства машиностроительного производства; экономическая 

эффективность машиностроительного производства значительно зависит от его 

размера (чем больше численность персонала, тем больше прибыль в расчете на 

одно предприятие);  низкая имеющаяся качество продукции, что не 

соответствует существующим (ЕС, США) требованиям качества. 

Низкокачественная продукция не имеет шансов реализовываться по 

соответствующим ценам, а низкие доходы производителей не позволяют 

обновлять производство, повышать качество и делают эту отрасль 

инвестиционно непривлекательной; требования по качеству 

машиностроительного производства, закрепленные в государственных 

стандартах, значительно ниже мировых, что не позволяет расширить рынки 

сбыта; применяемые традиционные технологии в условиях 

машиностроительных производств не способны обеспечивать качество 

продукции, которая бы отвечала стандартам европейского и мирового рынков; 

высокая себестоимость существующего производства машиностроительного 

производства и регулирования цен со стороны государства не дает 

возможности получения приемлемого уровня рентабельности; отсутствие 

современного оборудования для производства, например, 

высокотехнологичных изделий, что уменьшает объем производства, качество 

продукта и повышает длительность производственного цикла;  отсутствие 

качественной и достаточной инновационной и испытательной базы на многих 

предприятиях; отсутствие системного проектирования современных 

предприятий и обеспечения их рентабельной деятельности; дефицит 

соответственно подготовленных кадров (специалистов, менеджеров, 



 40 

консультантов) и доступных источников информации о современные 

технологии и их применение в условиях конкретного хозяйства (недостаточное 

количество специализированных выставок, ярмарок и тому подобное); переход 

машиностроительного производства на высококачественное сырье потребует 

определенного времени для адаптации, изменения технологий производства, 

маркетинговой политики, экономических моделей производства. 

Вышеуказанные факторы не только снижают экономическую 

эффективность машиностроительного производства, но и сдерживают инвестиции в 

машиностроительную отрасль в целом, имеют более длительный (по сравнению 

с другими сферами промышленного производства) срок окупаемости. 

Одним из основных резервов увеличения эффективности 

машиностроительных производств является внедрение инноваций: новых 

продуктивных технологий, создание новых конкурентоспособных изделий. 

Кроме того, для привлечения бизнеса к созданию эффективных прибыльных 

предприятий в машиностроительном производстве существует наибольшая 

необходимость серьезной государственной поддержки инвестиций через 

систему стратегических (не тактических) стимулирующих и мотивирующих 

инструментов (в частности, государственных программ). 
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Сьогодні в Україні є перешкоди, які заважають становленню у нашій 

державі високоефективної ринкової економіки. Для їх усунення на 

національному рівні слід вирішити такі завдання: покращення економічного 

стану країни, подолання спаду виробництва, відновлення нормального 
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відтворювального процесу в усіх його ланках, враховуючи особливості наявних 

політичної та економічної криз. Підвищення прибутковості підприємств є 

одним із методів реалізації цих завдань, так як саме прибуток є основною 

рушійною силою економіки ринкового типу. 

Проблемами дослідження прибутковості підприємств України займались 

такі вчені: Вахович І. М., Волинчук Ю. В., Линник О. І., Задорожна О. С., 

Мелень О. В., Холондач Ю. Ю., Романова Т. В. та ін. Але сьогодні виникає 

необхідність віднайти та проаналізувати фактори, які формують прибуток 

підприємства в сучасних умовах та носять посткризовий характер [2]. 

Головною метою є дослідження тенденцій прибутковості вітчизняних 

підприємств в сучасних умовах та розробка заходів щодо її підвищення.  

Найважливішим чинником, що впливає на величину прибутку, є зміна 

обсягу виробництва та реалізації продукції. Падіння обсягів виробництва за 

сучасних економічних умов, беручи до уваги низку протидіючих чинників 

таких як, наприклад, підвищення цін, неодмінно веде до скорочення обсягу 

прибутку. З огляду на це, ефективність виробничої діяльності вітчизняних 

підприємств є однією з головних передумов формування їх прибутковості. 

Для визначення динаміки прибутковості слід проаналізувати обсяг 

прибутку українських підприємств за регіонами (табл. 1).  

Таблиця 1 

Обсяг прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за регіонами за 

січень-червень 2015-2016 років (млн. грн) (сформовано на основі [3]) 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, 

які одержали 

прибуток 

Підприєм-

ства, які 

одержали 

збиток 
Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприєм-

ства, які 

одержали 

прибуток 

Підприєм-

ства, які 

одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

Роки 2015 2016 

Україна -186729 59,7 40,3 20898,4 64,9 35,1 

Вінницька 1283,2 71,2 28,8 464,2 71,8 28,2 

Волинська -1277,3 65,9 34,1 -382,8 72,4 27,6 

Дніпропет-

ровська 
-12881,3 58,3 41,7 4246,8 61,4 38,6 

Донецька -37404,9 43,5 56,5 -10722 47,7 52,3 

Житомирська -855 63,4 36,6 183,5 65,2 34,8 

Закарпатська -607,1 75,1 24,9 177,5 71 29 

Запорізька -3717,8 62,3 37,7 1724,1 65,8 34,2 
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Івано-

Франківська 
-6056 64,3 35,7 -826,4 69,1 30,9 

Київська -10682 55,5 44,5 1513,1 62 38 

Кіровоград-

ська 
-7153,4 58,6 41,4 185 61,6 38,4 

Луганська -37276,2 39,8 60,2 -8644,1 44,9 55,1 

Львівська -3496,8 63 37 30,6 70,3 29,7 

Миколаївська -2190 57,4 42,6 1003,6 69,7 30,3 

Одеська -3528,3 60,3 39,7 4,1 62,6 37,4 

Полтавська -4012,5 60 40 -681,4 64,1 35,9 

Рівненська -4750 67,4 32,6 -203,6 71,4 28,6 

Сумська -339,9 67,5 32,5 843,7 68,6 31,4 

Тернопільська -3028,5 62,7 37,3 -640,3 68,3 31,7 

Харківська -3444,5 59,8 40,2 -1769,4 65,1 34,9 

Херсонська -1309,9 61,9 38,1 -379,1 61,5 38,5 

Хмельницька -2334,8 64,8 35,2 -221,8 73,3 26,7 

Черкаська -1547,8 67 33 1208,1 70,5 29,5 

Чернівецька 22 66,9 33,1 210,4 71,4 28,6 

Чернігівська -943,2 67,6 32,4 -1888,2 70,7 29,3 

м.Київ -39197,2 57,1 42,9 35462,8 64,6 35,4 

 

Дані таблиці 1 вказують на те, що чистий прибуток усіх українських 

підприємств у 2015 році становить -186729,2 тис. грн. Таким чином тільки 

59,7% господарюючих суб’єктів отримали прибуток, решта ж 40,3% 

підприємств зазнали збитків у розмірі. Таким чином, бачимо, що майже 

половина українських підприємств є збитковими. Найбільша частка збиткових 

підприємств функціонує у Луганській області, там їх питома вага становить 

60,2%, але у 2015 році ситуація покращується. Чистий прибуток усіх 

українських підприємств у 2016 році має вже додатне значення, а саме 

20898,4 тис. грн. 64,9% підприємств отримали прибуток, а 35,1% зазнали 

збитків. При цьому Луганська область так і залишається найбільш збитковою. 

Тож, слід зазначити, що у 2016 році прибутковість українських підприємств 

значно збільшилась.  

До трійки найбільш прибуткових належать підприємства Закарпатської 

області, Волинська та Хмельницької області. Неоднорідна прибутковість 

підприємств зумовлена специфікою економічної діяльності в них, а також 

політичною ситуацією, що склалася. Проаналізувавши показники можна дійти 

висновку про наявність позитивних зрушень в українській економіці. 

Незважаючи на це, дані Державної служби статистики України свідчать 

про значні проблеми у діяльності більшості вітчизняних підприємств. Тому 
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постає завдання зменшення негативних тенденцій та розробки реальних заходів 

в сучасних умовах щодо підвищення рівня прибутковості підприємств [1]. 

Для підвищення прибутковості суб'єктів господарювання та розвитку 

економіки в цілому треба не тільки вдосконалювати механізм управління 

підприємством, модернізувати виробництво як один із головних чинників 

ефективної діяльності організації, втілювати досягнення науково-технічного 

прогресу, а й у першу чергу слід звернути увагу на проведення аналізу 

прибутку на рівні окремого підприємства, галузі та економіки в цілому. 
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Розвиток інноваційного підприємництва пов’язують із стартапами. 

Активне використання даного поняття у засобах масової інформації 

супроводжується, однак, недостанім висвітленням «стартапів» у науковій 

літературі. Досі немає єдиного погляду та визначення цього поняття. Під 

стартапами слід вважати малі інноваційно-технологічні фірми (МІТФ), що 

працюють менше трьох років і шукають інвестиції для впровадження нових 

конкурентоспроможних товарів і послуг для швидкого розвитку та зростання. 

Незважаючи на те, що стартапи мають порівняно нетривалу історію існування, 

у період інтенсивних глобалізаційних процесів ми спостерігаємо виникнення 

фірм нового типу, що отримали назву глобальних стартапів. Глобальними 



 45 

стартапами вважають переважно високотехнологічні швидкозростаючі МІТФ, 

що активно застосовують стратегію ранньої інтернаціоналізації, тобто 

починають свою операційну діяльність на місцевому національному ринку 

одночасно із проведенням закордонних операцій.  

Огляд та аналіз літературних джерел [1-3] дозволив виокремити основні 

риси, якими має володіти стартап, щоб його можна було назвати глобальним. 

Варто зазначити, що появі такого типу стартапів сприяють швидкі темпи 

глобалізації та активне використання ними нових інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у своїй діяльності. Отже, глобальним 

стартапом є МІТФ, що відповідає наступним критеріям: 

1. Планування виробничо-господарської діяльності на внутрішньому 

ринку одночасно з закордонними операціями, навіть в глобальному масштабі. 

Іншими словами, МІТФ починають використовувати одночасно стратегії 

глобального розвитку та ранньої інтернаціоналізації з моменту свого 

заснування. 

2. Наявність креативної інноваційної команди однодумців, винахідників, 

менеджерів, які мають глобальний світогляд та глобальне мислення щодо 

напрямів і масштабів розвитку своєї організації.  

3. Більшість із глобальних стартапів працюють у високотехнологічних 

секторах, що базуються на знаннях, і прагнуть їх використовувати глобально. 

4. Використання сучасних ІКТ у своїй операційній діяльності, що 

дозволяє встановлювати прямі, тісні глобальні контакти з клієнтами та 

партнерами практично безкоштовно. Можливості швидкого налагодження 

партнерських контактів глобально, ефективного управління ними дозволяють 

таким МІТФ швидко розвиватись, ефективно віднаходити ніші на глобальних 

ринках і вдало їх захоплювати. 

5. Розроблення трендових конкурентозданих продуктів і технологій, що 

спроможні максимально ефективно задовольняти індивідуальні потреби 

клієнтів, незалежно від їх місця проживання і географічного знаходження. 

Створення так званих відкритих інновацій. 
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6. Поєднання міжнародного кооперування з мультинаціональними 

корпораціями у сферах глобальної торгівлі та інвестування разом із 

збереженням підприємницької та інноваційної гнучкості щодо розроблення 

широкої асортиментної лінійки товарів і послуг та кращого задоволення потреб 

клієнтів. 

Глобалізація зробила можливою появу МІТФ – стартапів нового типу, які 

вдало поєднують синергію від креативної, інноваційної гнучкості у створенні 

комерційно успішних товарів і послуг від малих фірм, із можливостями 

глобальної інтернаціоналізації, використання ефекту масштабу, доступу до 

глобальних інтеграційних і дистрибуційних каналів від мультинаціональних 

корпорацій. Таке вдале поєднання рис МІТФ і багатонаціональних корпорацій 

забезпечує успішний розвиток та поширення діяльності глобальних стартапів. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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На данном этапе развития и становления экономики в нашей стране очень 

большое значение уделяется процессу разработки стратегии предприятия. 

Именно это актуально и имеет огромное значение для экономики и развития 

нашей страны. На данный момент предприятия имеют такую проблему, как 

неплатежеспособность, что приводит в первую очередь к безработице, а так же 

предприятия сейчас финансово неустойчивы, что отрицательно влияет на то, 

как они функционируют.  
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Для того, чтобы промышленные предприятия нашей страны смогли выйти 

на новый уровень развития и производства продукции, нужно разработать 

верную и продуктивную стратегию, которая помогла бы разрешить имеющиеся 

проблемы. Стратегия – это план действий, направленный на улучшение работы 

предприятий, достижения основной цели предприятия и его активного 

функционирования.  

Существует много разновидностей стратегии, например стратегия сбыта, 

стратегия конкурентоспособности, стратегия географическая. На рис.1 

представлена классификация стратегии предприятия, которая может быть 

эффективна для дальнейшего развития предприятия. 

 

Рис.1 Классификация стратегии предприятия 

Если стратегия разработана верно, то результаты её будут видны уже на 

начальной стадии её внедрения. Поэтому, если действовать согласно 

разработанной эффективной стратегии, проблему финансовой неустойчивости 

и неплатежеспособности промышленных предприятий нашей страны можно 

постепенно разрешить и вывести их на новый уровень развития, то будет 

являться экономически и социально выгодным нашей стране. 
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В сучасних умовах господарювання основними умовами виходу 

української економіки з кризи є формування потужного інноваційного 

потенціалу.  

Процес управління інноваційним потенціалом промислового 

підприємства складається з етапів, які мають логічну послідовність та 

взаємопов’язані. Вважається, що після усвідомлення керівництвом 

підприємством необхідності управління інноваційним потенціалом наступним 

етапом в управлінні є оцінка інноваційного потенціалу. 

Авторами проаналізовано сучасні моделі оцінки інноваційного 

потенціалу (ІП) промислового підприємства (рис.1), а також надана 

порівняльна характеристика обраним для дослідження моделям.   

Підставою для аналізу моделей взято роботу У.І. Новікової та 

Н.Б. Пашиної [1], яку доповнено дослідженнями останнього часу [2-5]. 

Основними критеріями, за якими можливо вести порівняння представлених у 

табл.1 моделей, є кількість та якість складових ІП, а також метод зведення 

обраних складових для надання інтегральної оцінки ІП. 

Окрім цього, деякі автори, зважаючи на суттєву складність та 

багатоаспектність теми дослідження, ведуть оцінку ІП підприємств для 

окремих галузей промисловості, зокрема, будівельної, важкого 

машинобудування та ін.    

Автори [1] наголошують на тому, що вибір моделі оцінки ІП різними 

авторами находиться в залежності від кількох факторів, серед яких найбільш 

важливими є витрати часу на її створення та вимоги до кваліфікації персоналу, 

що здійснює побудову моделі та впроваджує інновації. 
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Аналіз досліджуваних моделей дозволив також дійти висновку про те, що 

серед них суттєву частку займають моделі, побудовані на сучасних методах 

підтримки інтелектуальних рішень, і які можливо віднести до методів Data 

Minіng.  

До таких моделей відносяться штучні нейронні мережі та нечітка логіка. 

Перевагою останньої моделі є можливість враховувати при побудові моделі 

оцінки ІП підприємства не тільки кількісні параметри, але й якісні показники. 

Серед недоліків існуючих моделей оцінки ІП є те, що: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Досліджувані моделі оцінки інноваційного потенціалу (ІП) 

промислового підприємства 

1) в них застосований суб’єктивний підхід різних авторів до залучення 

показників, що характеризують окремі складові  ІП; 

2) моделі дозволяють оцінити потенціал лише на основі ресурсної бази 

підприємства в області інновацій, фінансів, виробництва і менеджменту 

персоналу без залучення якісних показників; 

3) не в повній мірі враховують зовнішні фактори, ринковий стан 
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підприємства у відповідній галузі, ступінь монополізму. 
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Відомо, що промислові  підприємства  належать  до  суб’єктів  

господарювання  найбільш  важливої сфери  матеріального  виробництва,  для  

яких  діагностика  з  позиції  фінансово-економічної  оцінки, проведеної  на  

поточний  момент  часу  у  відповідний  відрізок  життєвого  циклу  щодо  їх  

безпечного функціонування,  просто  необхідна  для  запобігання  вкрай  

неконтрольованих  наслідків господарювання, які можуть зруйнувати у 

максимально короткі терміни всю промисловість держави.   

Діагностика економічної захищеності на промисловому підприємстві – це 

новий різновид діагностики, що  є  похідним  і,  своєю  чергою,  вже  

повноправним  складовим  елементом  діагностики  економічної безпеки 

суб’єкта  господарювання. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023806
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023806
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023806&selid=17825861
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Відомий вчений  Анохін  С.М.  запропонував  за  допомогою  

дисперсійних  відхилень  і  регресійного аналізу  кожного вибраного 

економічного показника методику моделювання  та оцінювання основного 

індикатора  економічної  захищеності  підприємства –  це  економічної  

стійкості,  з  метою  виявлення допустимих  меж  при  плануванні  напрямків  

збереження  економічної  стійкості  та  аналізу  основних факторів  ризику, що  

на  неї  впливають [1].  Проте,  поряд  з  цим  ніколи  не  існувало  у  вітчизняній  

і зарубіжній  практиці  єдиної  методики  діагностики  навіть  економічної  

стійкості  підприємства,  так  як більшість науковців притримувались різних 

думок щодо визначення терміну стійкості, не говорячи вже про  її  галузеву  

приналежність,  та  відсутністю  на  той момент  встановлення  взаємозв’язку  

стійкості  з категорією «економічна захищеність» господарюючого суб’єкта.    

Необхідність  у  діагностиці  категорії «економічна  захищеність»  для  

підприємства  постає  тоді, коли  гостро  виникає  у  нього  ключова  мета,  яка  

полягає  у  встановленні  кількісної  та  якісної характеристики стану 

економічного захисту на фіксований момент часу свого функціонування, так як 

відомо, що  і  стан  економічної  безпеки, [4,  с.10],  і  стан  економічної  

захищеності  підприємства (без врахування  всіх функціональних  складових  

економічної  безпеки)  носять  динамічний  характер,  який постійно змінюється 

в залежності від протидії різноманітним загрозам. Проте, на думку 

Зацеркляного М.М.  і Мельникова О.Ф. поняття економічної безпеки  і, 

відповідно, похідного елементу – економічної захищеності «не  варто  

зв’язувати  зі  змінами  діючого  законодавства,  ринкової  кон’юнктури, 

прорахунками в аналізі економічних ризиків, оскільки вони за своєю суттю не є 

загрозами, а належать до поняття середовища, в якому функціонує дане 

підприємство» [4, с.16].   

Легше  діагностувати  той  стан  економічного  явища  підприємства,  

який  характеризується «саморегульованою  системою  факторів  виробничого,  

фінансового  та  соціального  характеру,  що здатний  незалежно  від  зовнішніх  

впливів  і  внутрішнього  стану  господарюючого  суб’єкта,  за  рахунок 
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взаємної  оптимізації  внутрішньої  структури  і  внутрішніх  зв’язків,  

забезпечувати  стійку фінансову  та виробничо-технологічну активність з 

метою задоволення суспільних  і соціальних потреб як колективу даного 

підприємства, так і суспільства в цілому» [2, с. 157-159], [3, с. 68-80].   

Саме  це  придатне  для  економічної  стійкості  підприємства.  Тому,  

стійкість,  на  відміну  від інтегрованої категорії «економічна захищеність», 

продіагностувати можна суто класичними методами фінансово-економічного 

оцінювання та аналізу за допомогою ряду основних фінансових коефіцієнтів та  

звичайного  порівняння  їх  величин  з  нормативними  значеннями.  Що  

стосується  економічної захищеності,  то  цих  методів  для  її  діагностики  

недостатньо,  так  як  вона  не  володіє  цілісною саморегульованою  системою  

захисних  факторів,  оскільки  попадає  під  неоднозначний  вплив  всієї 

сукупності різноманітних загроз  і  у більшості випадках не тільки з боку 

внутрішнього середовища, де індикатором  протидії  загроз  і  являється  

економічна  стійкість,  яку  досить  легко  можна  оцінити,  а  й, насамперед,  з  

боку  зовнішнього  середовища,  вплив  якого  не  завжди  вчасно  і  точно  

піддається діагностиці  стосовно  виявленню  і  контролю  дестабілізуючих  

факторів  за  рахунок  відсутності досконалої  методики  вчасного  

діагностування.   

До  того  ж  проблема  діагностики  економічної захищеності 

підприємства полягає у тому, що ці загрози з різною силою піддаються 

усуненню або по можливості хоча би частковій нейтралізації, так як вони 

спонтанно  і доволі хаотично «бомбардують» фінансово-економічний стан 

підприємства в умовах ринку, або важко фіксуються вже у стадії підозри і 

виявлення  економічних  злочинів  підприємства.  Тому  методика  діагностики  

стану  економічної захищеності  потребує  кардинально  нового  підходу  в  

межах  розробки  інноваційного  механізму діагностики у більш вузькому 

спрямуванні самої мети економічного діагностування по відношенню до 

конкретного виду економічного захисту. [1].  

Загалом  механізм  діагностики  економічної  захищеності  сучасного  
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промислового  підприємства має бути побудований таким чином, щоб ще на 

ранніх стадіях внаслідок систематичної перевірки за цілеспрямовано введеними 

функціональними  складовими економічного  захисту підприємства можна було  

би  виявити  і  якомога  швидше  ліквідувати  негативний  вплив  різних  видів 

деструктивних факторів та  ужити необхідних  заходів  щодо  запобігання  

їхньому  шкідливому  впливу  і  нанесенню  економічного  збитку 

підприємству. 

Як  показують  дослідження, діагностика економічної захищеності 

промислового підприємства полягає у таких моментах:  

- розпізнавання (оцінювання)  стану  економічної  захищеності 

(незахищеності)  суб’єкта господарювання  на  основі  оціночних  факторів  та  

введених  критеріїв  захисту  у  складі  процесу забезпечення економічної 

захищеності підприємства або відокремлено;  

- виявлення тенденцій можливих змін стану економічної захищеності на 

основі діагностованого рівня економічної захищеності;  

- формування  системи  заходів  щодо  відновлення  стану  економічної  

захищеності  в  системі управління проблемним підприємством.    

Таким  чином,  категорія «економічна  захищеність»  тісно пов’язана з  

необхідністю  її діагностування,  і  насамперед  в  структурі  фінансово-

економічного  аналізу  господарської  діяльності  сучасного  промислового  

підприємства  в  системі  загальної  економічної  діагностики.   

Це  дозволяє дослідити таке визначення: діагностика економічної 

захищеності промислового підприємства – це розроблений механізм 

оцінювання і виявлення негативних явищ на поточний момент часу в діяльності 

підприємства, що виробляє промислову продукцію, внаслідок або відхилення 

фінансово-економічних параметрів  від  нормативних  значень  за  основними  

видами  його  підприємницької  діяльності,  що викликають  у  подальшому  

економічний  збиток,  або  фіксація  за  допомогою  використаних  методів 

контролю ідентифікованих економічних злочинів, які цілеспрямовано 

руйнують інтегровану економічну безпеку підприємства і держави.  
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ 

 КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Проценко Віталій Вікторович, студент 

науковий керівник – Сова Олена Юріївна 

к.е.н., доцент кафедри національної економіки та фінансів, 

Університет економіки та права «КРОК» 

 

Розвиток фінансового ринку відкриває для підприємств нові можливості 

по залученню капіталу. Ретельне вибудовування політики фінансування здатне 

послужити для них одним з чинників створення вартості. Відсутність власного 

історичного досвіду в цій сфері примушує звертатися до західного 

економічного знання. 

Мінімальні ставки прибутковості (rd і rе відповідно), що вимагаються 

кредиторами і власниками, зведені в єдину ставку середньозважених витрат на 

капітал [3]. 

WACC      = rd (1 - T )D/(E+D)        +            E/(E+ D)re        ( 1) 

                        норма віддачі на                        норма віддачі на 

                    позичковий капітал                                 власний капітал 

 

де WACC - середньозважена вартість капіталу підприємства, 

Т - ставка податку на прибуток, 

D - частка позичкового капіталу підприємства, 

Е - частка власного капіталу підприємства, 
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rd - ставка за користування позиковим капіталом, 

rе - норма прибутковості власного капіталу. 

Кредитори підприємства, як правило, одержують фіксований дохід 

(процентні платежі), тоді як доходи акціонерів прямо залежать від прибутку 

підприємства. У цій ситуації кредиторів цікавить виключно здатність 

обслуговувати борг, а акціонери зацікавлені в тому, щоб підприємство 

одержувало великі прибутки. 

Відомо, що, як правило, для отримання великих прибутків підприємству 

необхідно брати участь у високоризикованих проектах. У разі вдалої їх 

реалізації, акціонери збільшать свої доходи, а кредитори одержать тільки 

обумовлені в кредитних договорах суми процентних платежів і основну суму 

боргу. Якщо ж реалізація проектів буде невдала, акціонери втратять не більше 

ніж інвестиції в статутний капітал, а кредитори можуть втратити значну 

частину наданих фінансових ресурсів. 

Щоб уникнути необґрунтованих ризиків з боку менеджерів підприємства, 

керованих акціонерами, кредитори пред’являють високі вимоги до 

використання капіталу (як правило, збільшення процентних ставок). Дані 

вимоги звичайно обмовляються в кредитних угодах і направлені на обмеження 

можливостей менеджерів до інвестування в ризикові проекти. При цьому 

необхідно відзначити, що чим більше підприємство фінансується за рахунок 

позичкового капіталу, тим більше уваги приділяють кредитори його діяльності 

[1]. 

Одним з обмежень використання позичкового капіталу виступає 

необхідність забезпечення кредиту (як правило, використовується застава). 

Оцінка застави з погляду кредитора зводитися до питання співвідношення 

кредиту і вартості застави, тобто яку частку від ринкової вартості майна в 

грошовому виразі, банк може видати як кредитні засоби. 

Ще однією загрозою для кредиторів при збільшенні частки позичкового 

капіталу може виступати зниження ринкової вартості підприємства. Тому 

кредитори як правило, значну увагу приділяють оцінці вартості підприємства 
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на ринку. Оцінку вартості можна проводити на основі прибуткового підходу, 

при якому підприємство розглядається як так звана бізнес-лінія (продуктова 

лінія), якщо підприємство випускає тільки одну продукцію, або сукупність 

бізнес-ліній (продуктових ліній), якщо підприємство є диверсифікованим, тобто 

випускає декілька видів товарів або послуг. 

У разі зниження ринкової вартості підприємства кредитори можуть 

змінювати свої вимоги до використання позичкового капіталу. 

Основними методичними підходами до вирішення завдання оптимізації 

структури капіталу є [2]: 

1) метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

прогнозованої фінансової рентабельності; 

2) метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації вартості 

ґрунтується на попередній оцінці власного та запозиченого капіталів за різних 

умов їх формування, обслуговування та здійснення багатоваріантних 

розрахунків середньозваженої вартості капіталу і, таким чином, на визначенні 

найбільш реальної ринкової вартості підприємства; 

3) метод оптимізації структури капіталу за критерієм фінансових ризиків 

пов’язаний з процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних 

складових частин активів підприємства: необоротних активів, оборотних 

активів (з розбивкою їх на постійну та змінну частини). 

Отже, головна мета фінансових менеджерів - обрати таку структуру 

капіталу, яка за найнижчою вартістю капіталу сприятиме підтримці стабільних 

дивідендів і доходів, збагатить акціонерів. Іншими словами, оптимальна 

структура капіталу повинна зводити до мінімуму WACC і разом з тим 

підтримувати кредитну репутацію підприємства на рівні, який дозволяє 

залучати нові капітали на прийнятних умовах. 

Список літератури: 

1. Байстрюченко Н.О. Вплив динаміки структури капіталу на фінансово-економічні 

результати діяльності підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.О. Байстрю-

ченко. – Суми, 2010. – 20 с. 

2. Бичкова Н.В. Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у 

контексті підвищення ефективності фінансової діяльності / Н. В. Бичкова // Вісник 



 57 

соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. 

екон. ун-т. - Одеса, 2013. - №1 (48). - С. 16-23. 

3. Терещенко О.О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період 

фінансової кризи / О.О. Терещенко // Фінанси України. - 2015. - № 6. - С. 58-71. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТЕЙ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Приз Володимир Юрійович, магіст,  

Воробйова Лариса Дмитрівна, к.т.н., доцент кафедри економіки 

Лозовик Д.Б., старш.викладач кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

 

На сучасному етапі розвитку бізнес-технологій ключовими ресурсами 

будь-якої організації, поряд з фінансовими, інформаційними, технологічними, є 

людські ресурси. Підприємства конкурують, зокрема, на рівні професійного 

розвитку своїх співробітників - їх знань, умінь, навичок. 

Дослідженню системи оцінювання персоналу підприємства присвячено 

багато праць зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема Балабанова Л.В., 

Грішнова О.А., Дмитренка Г.А., Завиновської Г.Т., Крушельницької О.В., 

Стахова О.А., Хруцкого В. Є., Ципкіна Ю.А.. та ін. 

Оцінка персоналу – це процес визначення відповідності якісних та 

кількісних характеристик персоналу певним вимогам, що має періодичний 

характер, орієнтований на виявлення потенціалу зростання працівників у 

відповідності з цілями та задачами діяльності підприємства для підвищення 

його конкурентоспроможності [1]. 

Сьогодні оцінка персоналу стає не тільки джерелом інформації про рівень 

кваліфікації працівників, а й методом вивчення індивідуальних характеристик і 

подальшого потенціалу співробітників [2]. Це служить основою для прийняття 

таких організаційних рішень, як: 

‒ підбір та розстановка персоналу; 

‒ мотивація, компенсації і пільги; 

‒ навчання та розвиток; 
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‒ робота з кадровим резервом; 

‒ контроль і прийняття кадрових рішень, формування ефективних 

команд, створення сприятливого морально-психологічного клімату і багато 

іншого. 

Процедура оцінки персоналу суб'єктів господарювання розпочинається з 

вибору методики, завдяки якій можливе проведення аналізу та яка б дозволила 

здійснити вимірювання величини того чи іншого елементу за допомогою 

конкретних показників [3]. Метод оцінки персоналу характеризує спосіб 

отримання і вимірювання оцінної інформації. В сучасних організаціях різних 

форм власності і господарювання  застосовуються різні методи оцінювання 

персоналу, від оптимального вибору яких залежить ефективність системи 

мотивації, зокрема системи стимулювання, а отже і ступінь задоволеності 

працівників в кінцевому результаті, загальні фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства, які впливають на підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Класифікація методів оцінки персоналу 

представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація методів оцінки персоналу 

Класифікатор Вид Характеристика 

За 

характером 

дослідження 

традиційні Ґрунтуються на суб'єктивній оцінці керівника або колег. 

інноваційні Розглядають робочу групу (підрозділ, бригаду, колектив) і 

ставлять акцент на оцінку працівника його колегами та 

здатність працювати в групі. 

За напрямом 

дослідження 

 

Оцінка 

особистих 

якостей 

 

орієнтований на виявлення наявності особистісних та 

професійних якостей, що в результаті показує, які саме якості 

проявляються в роботі: 

- джерелознавчий (біографічний); 

- метод стандартних оцінок; 

- інтерв’ювання; 

- анкетування; 

- соціологічне опитування; 

- експертні оцінки. 

Оцінка 

результатів 

 

Дані методи орієнтовані на визначення рівня ефективності 

виконання робіт: 

- ділова гра; 

- аналіз конкретних ситуацій; 
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- захист бізнес-плану; 

- самозвіт; 

- оцінка методом комітетів; 

- метод незалежних суддів; 

- метод групових дискусій; 

- комплексна оцінка праці. 

За способом 

обробки 

інформації 

 

Якісні  Це всі описові методи, які визначають та оцінюють якості 

персоналу без використання числових показників: 

- біографічного опису; 

- метод обговорення; 

- матричний метод; 

- метод еталону. 

Кількісні 

 

Всі методи з числовою оцінкою рівня якостей працівника, які 

поділяються на дві групи: розрахунок коефіцієнтів, індексів і 

методи бальної оцінки: 

- метод рангового порядку; 

- методи заданої бальної оцінки та вільної бальної оцінки; 

- система графічного профілю. 

Комбіновані Поєднання якісних і кількісних методів, використання методів 

експертної оцінки: 

- тестування; 

- метод рейтингових поведінкових установок; 

- метод лінгвістично-поведінкового профілю та ін. 

 

Використання вищенаведених методів дозволяє оптимально оцінити 

ефективність персоналу підприємства розробити низку заходів і пропозицій 

щодо її вдосконалення. 

Отже, наведені теоретичні аспекти дають змогу правильно обрати 

методику оцінити персоналу підприємства, що, у свою чергу, впливає на 

конкурентоспроможність фірми і мобілізує використання науково-технічного, 

виробничо-технологічного, фінансово-економічного, соціального та 

організаційного потенціалу підприємства в певних напрямках, за допомогою 

яких можна досягти реалізації поставлених цілей і завдань. 
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В сучасних умовах загострення конкурентної боротьби проблема випуску 

підприємствами високоякісної конкурентоспроможної продукції є більш, ніж 

актуальною.  

Теоретичні та методологічні основи управління якістю розглядалися в 

роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: Адлер Ю., 

Вакуленко A. B., Гудзя П., Лапідус В., Мороз О., Окрепілов В., Демінг Е., 

Нойман Е., Федоров Г. Є., Шухарт У. та інші. Але питання управління якістю 

бізнес-процесів залишаються не достатньо вивченими. 

Система управління якістю будь-якого підприємства являє собою 

сукупність заходів, спрямованих на виробництво високоякісної продукції або 

надання послуг. Ця система включає в себе не тільки внутрішні технологічні 

процеси, а й поширюється на постачальників сировини й матеріалів, 

посередників, системи розподілу відвaнтаженої продукції тощо [1]. 

Кожний вид продукції, який підприємство бажає вигідно реалізувати, має 

бути сертифікованим, тобто мати документ, що підтверджує його високий 

рівень якості, відповідно вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000 [2]. 

На внутрішньому ринку сертифікація засвідчує якість виготовленої продукції 

перед споживачами, а на зовнішньому – захищає вітчизняні підприємства від 

проникнення на внутрішній ринок низькоякісної продукції [4]. 

Система управління якістю передбачає виконання таких цілей і завдань: 

 забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності 

організації шляхом підвищення якості виготовленої продукції; 

 розробка заходів щодо зменшення собівартості продукції, що, 
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безпосередньо, впливає на економічну стабільність організації; 

 запобігання екологічного забруднення навколишнього середовища; 

 впровадження заходів і пропозицій щодо підвищення параметрів 

якості. 

Для досягнення комерційного успіху підприємств необхідно вміти 

постійно розвиватися та вдосконалюватися, тобто реалізувати на практиці 

основні ідеї сучасної концепції управління якістю. Перелік класичних і «нових» 

методів управління якістю наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 Характеристика основних методів управління якістю [3] 

Методи Характеристика 

К
л
ас

и
ч

н
і 

Цикл PDCA (Plan–Do–

Check– Act) 

У цьому циклі передбачається виконання 4–х етапів робіт: планування (Plan 

– P); виконання робіт – дія (Do – D); контроль результатів (Check – C); 

коригувальні дії (Action – A). Таким чином, реалізація розглянутих 4–х 

функцій складає зміст процесу управління якістю в рамках підприємства, 

коли здійснюється вплив системи якості на виробничий процес. 

Концепція статистичного 

управ- ління якістю 

(TCQ) 

Тотальний контроль на всіх етапах життєвого циклу виробу (з урахуванням 

людини як елемента системи). 

Концепція пос- тійного 

поліп- шення якості Дж. 

Джурана (AQI – Annual 

Quality Improvement) 

У своїй книзі «Джуран про планування якості» (1983р.) виклав наступні 

етапи планування якості: ідентифікувати, хто є споживачем; визначити 

запити цих споживачів; інтерпретувати ці запити в можливості компанії; 

розробити продукт, який може відповідати цим запитам; оптимізувати 

характеристики продукту так, щоб він відповідав як запитам споживача, так 

і інтересам компанії; розробити процес виробництва продукту; 

оптимізувати процес. 

Методи Г. Тагуті Концепція планування якості Г. Тагуті (Японія): більш якісно 

відпрацьовувати конструкторську документацію, тому що більша частина 

дефектів виробів закладається саме на цій стадії; прийняти пріоритетним 

принцип «висока якість за прийнятну ціну». 

«
Н

о
в
і»

 

Концепція постійного 

поліпшення Кайзен 

(KAIZEN) 

Принцип «Kaizen» базується на безперервному і поступовому накопиченні 

дрібних поліпшень, вироблених усіма співробітниками під- приємства, 

включаючи вище керівництво і управлінців всіх рівнів фірми. Якщо значна 

інновація часто вимагає величезних інвестицій і спеціальною технологією, 

то принцип «Kaizen» вимагає, як правило, лише «певної порції здорового 

глузду і здатності до кваліфікованої праці, тобто того, що кожен в змозі 

зробити». 

Метод структурування 

функції якості (QFD – 

Quality Function 

Deployment); 

QFD – це систематизований шлях вивчення потреб і побажань споживачів 

через розгортання функцій та операцій у діяльності компанії із забезпечення 

якості на кожному етапі життєвого циклу створюва- ного продукту, який би 

гарантував отримання кінцевого результату, що відповідає очікуванням 

споживачів. 

Методологія «Шість 

сигм» (6– σ). 

Основна ідея: якщо ми можемо виміряти кількість «дефектів» у процесі, то 

ми можемо систематично обчислювати, як виключити їх і наблизитися 

якнайближче до «бездефектного» процесу». «Шість Сигм» – це філософія 

ведення бізнесу, зосереджена на виключенні дефектів з використанням 

знання фундаментальних процесів, інтегрує у собі принципи ведення 

бізнесу, статистичні, інженерні методи для досягнення результатів. 

 

З таблиці видно, що управління якістю сьогодні передбачає комплексне 

застосування існуючих технічних, організаційних, управлінських та інших 
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спеціальних методів. 

Таким чином, підсумовуючи наведений вище матеріал, ми можемо 

зробити висновок, що для підвищення конкурентоздатності підприємств 

необхідно зосередитись на системі управління якістю на підприємстві, а також 

на методології її впровадження згідно міжнародних стандартів ISO серії 9000. 
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У сучасних умовах, які характеризуються постійною зміною зовнішніх 

факторів, зростанням ризику діяльності, питання конкурентоспроможності 

підприємств на зовнішньому ринку стає актуальним. Перед підприємствами, 

орієнтованими на міжнародний ринок, виникає проблема формування стійких 

конкурентних переваг з метою ефективного функціонування на зовнішніх 

ринках. Можливості підприємства в досягненні такої переваги визначаються 

міжнародною конкурентоспроможністю. 

Приблемами підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

розглядалися у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: 
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Антонюк Л., Ансофф І.,Білорус О., Гальчинський В., Грейсон Дж. К., Кузьмін 

О., Пахомов Ю., Поручник А., Хамелла Г., Юданов А. та інші. Але дані питання 

залишаються не достатньо вивченими. 

Підприємство, що виходить на зовнішній ринок, стикається з принципово 

новим конкурентним середовищем. В умовах світового ринку конкурують не 

лише окремі виробничо-господарські одиниці, насамперед конкурують 

капітали різних країн, тобто йдеться про міжнаціональну конкуренцію в 

глобальному просторі. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства – це 

здатність підприємства створювати та реалізовувати продукцію, цінові й 

нецінові якості більш привабливі, ніж в аналогічній продукції конкурентів на 

зовнішньому ринку [1]. А також можливість досягнення ефективної фінансово-

господарської, зовнішньоекономічної діяльності і лідируючих позицій в умовах 

конкурентного середовища. 

Конкурентоспроможність залежить від комплексу факторів, які всебічно 

характеризують діяльність підприємства. До цих факторів належать технології, 

які використовуються підприємством, система виробництва, якість, система 

збуту, і навіть система управління організацією. Вони визначають конкурентні 

переваги організації, що сприяють максимальному задоволенню потреб 

споживачів, і дозволяють мати при цьому високий рівень ефективності 

діяльності [2]. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства залежить 

від компонентів мікро-,мезо- макрорівня та міжнародного рівня (табл. 1). 

Вибір стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

відповідно до ринкової ситуації пов’язаний з оцінюванням її переваг і ризиків, 

аналізом її відповідності ситуації на ринку [3]. 

Таблиця 1 

Компоненти мікро-, мезо-, та макрорівня, що впливають на міжнародну 

конкурентоспроможність 

Рівень Характеристика компонентів рівня 

Мікрорівень Базується на ресурсах і можливостях компанії. Це фінансові ресурси, 

матеріальні активи, технології, кваліфікація персоналу, менеджмент, 

маркетинг компанії. 

Мезорівень Характеризується особливостями галузі. Це сегментація ринку. Доля 
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ринку, яку займає компанія, ступінь монополізації ринку, доступ до 

ринку збуту і т. д. 

Макрорівень Пов’язаний із механізмом державного регулювання. Це законодавча 

база, політика у галузі ЗЕД, форми державної підтримки економіки та 

ін. 

Міжнародний Характеризується політикою у сфері експорту–імпорту іноземної 

держави, законодавчою базою іноземних держав курсами іноземних 

валют, розміром внутрішнього ринку іноземної держави ті ін. 

А також рівня організації виробництва на підприємстві та управління 

ним. При розробці стратегії конкурентоспроможності на зовнішньому ринку 

підприємства приходять наступні етапи управління (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 

Важливим фактором діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на 

внутрішньому ринку є оцінка його конкурентоспроможності. Така оцінка дає 

можливість виявити сильні і слабкі сторони, загрози, ризики, потенціал для 

зростання . а також визначити перспективи розвитку. У практиці міжнародного 

бізнесу виділяють 3 основних методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства: 

- графічні методи, основою яких є побудова багатокутника 

конкурентоспроможності; 

- матричні методи, базуються на побудові матриць БКГ, Ансофа, 

Маккінсі та ін; 

- індексні методи, вони є найбільш комплексними і точними і 

передбачаються : вибір декількох підприємств-аналогів для створення 

Етапи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 

Аналіз та дослідження зовнішнього ринку з метою виявлення 

можливосте й та загроз, визначення інтенсивності 

конкурентоспроможності 
Оцінка конкурентоспроможності підприємства, його продукції та 

основних конкурентів на зовнішньому ринку 

Визначення місії та довгострокових цілей, а також засоби їх досягнення 

Визначення та реалізація стратегії управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 
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порівняльної бази; визначення найбільш-важливих показників. Що впливають 

на конкурентоспроможність підприємства. 

Таким чином, оцінка конкурентоспроможності є важливим фактором 

діяльності підприємства, за допомогою якого можна виявити потенціал для 

зростання, а також визначити перспективи розвитку. Оцінка 

конкурентоспроможності може здійснюватися значною кількістю методів, але 

основними є графічні, матричні та індексні. Також виявлено, що оцінка 

конкурентоспроможності здійснюється на основі вибору стратегії виходу на 

ринок. 
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Сучасний український ринок характеризується високим рівнем 

конкуренції та складною економічною ситуацією в країні. Метою діяльності 

малих підприємств за такого стану ринку стає питання не стільки підвищення 

ефективності господарської діяльності, збільшення прибутковості, скільки 

підтримання життєдіяльності, навіть виживання за умови задоволення 

споживчих потреб населення. 

Забезпечити досить високий конкурентоспроможний рівень малому 

підприємству можливо, використовуючи відповідні стратегії, за допомогою 
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яких необхідно посилити свої конкурентні переваги. Обрана стратегія 

підвищення конкурентоспроможності не може бути сталою, оскільки ті 

чинники, що сьогодні надають конкурентні переваги, завтра можуть гальмувати 

та навіть сприяти зниженню конкурентоспроможності. Отже, малому 

підприємству потрібно постійно перевіряти свою стратегію на 

«життєздатність» та стійкість до викликів часу та можливих ризиків, адже стан 

конкурентного поля теж мінливий. 

Проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності малих підприємств 

залежно від виду господарської діяльності мають відмінності, але в 

узагальненому вигляді наступні: 

 відсутність достатнього досвіду ведення бізнесу в умовах посиленої 

конкуренції; 

 неготовність до різких змін ринкового середовища; 

 недостатній рівень знань підприємців щодо сучасного методичного 

апарату та інструментарію ведення бізнесу; 

 некваліфікований персонал [2]. 

Напрями проведення заходів з підвищення конкурентоспроможності 

малого підприємство можливо окреслити наступним чином: 

 застосування методів і прийомів стратегічного управління з метою 

закріплення і посилення своїх конкурентних позицій на ринку (дослідження 

зовнішнього і внутрішнього середовища, визначення конкурентної позиції та 

конкурентного потенціалу, SWOT-аналіз, вибір стратегії); 

 активне використання маркетингових методів підвищення 

конкурентоспроможності (реклама, брендування, Internet-простір тощо); 

 ефективна реалізація обраної стратегії та постійний контроль за її 

виконанням; 

 швидко і адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища 

бізнесу, оскільки це найменше прогнозована зона його існування; 

 визначати та ефективно використовувати свої конкурентні 

переваги; 
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 застосування інновацій у господарській діяльності, оскільки воно 

гнучкіше та мобільніше і, як наслідок, має можливість швидше впровадити у 

свою діяльність нововведення ніж середні та великі підприємства; 

 посилення контролю за якістю продукції. 

Але, як стверджував П. Друкер [1], результати досягаються шляхом 

використання сприятливих можливостей, а не вирішенням проблем. Таким 

чином, підприємець повинен сфокусувати свій бізнес на можливостях, а не на 

проблемах, зберегти свої конкурентні позиції, а можливо й покращити їх, 

протистояти тенденціям уповільнення, замінити інерцію новим вектором руху. 
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У сучасних соціально-економічних умовах, в яких перебуває Україна, 

зокрема, за прогресуючої економічної кризи, особливої уваги заслуговує 

питання структурної перебудови промисловості. Як показує світовий досвід, 

одним з ефективних інструментів промислового розвитку в останні десятиріччя 

стало створення індустріальних парків (ІП), які дозволяють здійснити 

промислову модернізацію країни. 

Сьогодні у понад 90 країн світу функціонує більше 20 тис. ІП: в США – 

понад 400, в Туреччині – 262, у Німеччині – 200, В’єтнамі – 200, Польщі – 

понад 60, Росії – 45, причому ще 56 перебувають на стадії проектування [1]. А в 

Україні, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
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станом на 14.02.2017 р., на території України зареєстровано 18 ІП.  

Світова економічна практика показує, що діяльність ІП сприяла 

виникненню нових підприємств, реорганізації вже існуючих; зародженню 

нових сфер бізнесу; впровадженню високих технологій у виробництві; 

зростанню обсягів та асортименту випуску продукції, підвищенню 

конкурентоспроможності економіки і, що дуже важливо як на сьогодні, 

створювало нові робочі місця. Для прикладу, в Китаї функціонують п’ять 

вільних економічних зон та 54 ІП, які забезпечують 10% ВВП, надходження 

30% прямих іноземних інвестицій та здійснюють 37% товарного експорту. У 

світовій практиці 1 га території ІП – це від 1 до 5,0 млн. $ інвестицій та від 20 

до 50 нових робочих місць. За даними експертів, на створення ІП в Україні 

необхідно від 7 до 10 тис. га, що становить не більше 0,00017% земельних 

ресурсів України [2]. 

В Україні розвиток ІП почався лише у 2012 р. після прийняття Закону 

України «Про індустріальні парки», в якому вказано, що індустріальний парк – 

це визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до 

містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою 

територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати 

господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-

дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, 

визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності 

у межах індустріального парку [3]. Цим Законом передбачались певні пільги, 

зокрема, звільнення суб’єктів ІП від сплати ввізного мита за ввезення 

устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що не виробляються в 

Україні.  

Як показала практична діяльність ІП, запропоновані в Законі преференції 

були недостатніми і недосконалими. Тому, у жовтні 2016 р. Верховна Рада 

України прийняла у 1-му читанні Законопроект №2554а-д «Про внесення змін 

до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо 

розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення 
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інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки», метою 

якого є спрощення процедури створення і функціонування ІП задля залучення 

іноземних та вітчизняних інвестицій, необхідних для створення в Україні 

розгалуженої мережі ІП. Законопроектом передбачаються значні податкові 

пільги суб’єктам ІП, зокрема, нульовий податок на прибуток у перші п’ять 

років, скасування імпортного мита та п’ятирічної розстрочки імпортного ПДВ. 

Крім того, законопроект містить вичерпний перелік критеріїв до учасників ІП, 

зокрема, вимоги до суми доходів від здійснення господарської діяльності та 

наявність щонайменше 30 працівників із зарплатою по компанії, вищою за три 

мінімальні. 

Особливо важливим прийняття такого законопроекту є в контексті 

децентралізації, адже це дає змогу органам місцевого самоврядування 

визначати пріоритети промислового розвитку своїх територій. 

Рано чи пізно кредити міжнародних донорів закінчаться. Тому 

першочерговим завданням є модернізація промисловості і вивід її з сировинної 

«пастки» та спрямування  на інноваційний шлях розвитку. Одним із поштовхів 

розвитку економіки є створення ІП, що сприятиме високій технологічності 

виробництва, створенню десятків тисяч робочих місць і збільшенню 

макропоказників країни.   
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Одним з шляхів забезпечення конкурентоспроможності є обґрунтування 

системи факторів, серед яких слід виокремити комерційну логістику як 

значущий фактор конкурентної спроможності торговельного підприємства в 

умовах сучасної їх конвергенції. 

Розглядаючи проблему конкурентоспроможності підприємства з точки 

зору системи факторів її забезпечення, слід зупинитися на різних підходах до 

визначення конкурентоспроможності підприємства та її взаємозв’язку з 

впливом комерційної логістики як однієї з технологій торгівлі на забезпечення 

такої важливої економічної категорії. 

За визначенням М. Портера, конкурентоспроможність підприємства – це 

можливість досягати конкурентних переваг і утримувати їх у певних сферах [1, 

с. 208]. О. Савчук вказує, що конкурентоспроможність підприємства 

проявляється у можливості в процесі суперництва досягати кращих результатів 

у певній діяльності, сфері функціонування [2, с. 58]. Г.Л. Багієв, Н.К. Моісєєва, 

С.В. Нікіфорова пропонують таке визначення конкурентоспроможності 

підприємства: «конкурентоспроможність – це реальна та потенційна здібність 

підприємства з урахуванням набутих для цього можливостей проектувати, 

виробляти і здобувати в конкретних умовах товари, зі своїми споживними 

характеристиками, більш привабливими, ніж товари конкурентів» [3, с. 145]. 

За визначенням П. Дойля – конкурентоспроможність підприємства є 

економічною категорією, яка передбачає здатність суб’єкта господарської 

діяльності впливати на ринкову ситуацію у власних інтересах, забезпечувати 

ефективність функціонування у конкурентному середовищі та спроможність 

виробляти продукцію, що задовольняє вимоги споживача при відносно 

невисокому рівні витрат.  

Погоджуючись з наведеними авторськими визначеними, де 

конкурентоспроможність розглядається як здатність підприємства 

забезпечувати ефективність функціонування у конкурентному середовищі, і в 

цьому сенсі розглядати її стосовно торговельного підприємства як: 
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– можливість торговельного підприємства досягати конкурентних переваг 

і утримувати їх на певному рівні; 

– досягнення економічних результатів залежно від ступеня використання 

наявних конкурентних переваг, зокрема за рахунок підвищення ефективності 

комерційної логістики; 

– стан, що характеризує реальну чи потенційну можливість виконання 

торговельним підприємством своїх функціональних зобов’язань в умовах 

протистояння конкурентів; 

– можливість в процесі суперництва досягати кращих результатів в сфері 

діяльності і функціонування за рахунок впровадження нових технологій. 

Узагальнюючи вищевикладене зазначимо, що конкурентоспроможність є 

одним з вагомих показників стану торговельного підприємства, який визначає 

перспективи його подальшого розвитку, можливість досягнення стратегічних 

цілей і завдань та його спроможність зберігати свої позиції на споживчому 

ринку або змінювати їх в процесі адаптації до мінливості зовнішнього і 

внутрішнього середовища функціонування підприємства.  
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України (погіршення якісно-структурних характеристик функціонування 
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внутрішнього ринку, зокрема в роздрібній торгівлі, зниження ефективності та 

фінансово-ресурсної забезпеченості економічних агентів, дефіцит власних 

інвестиційних ресурсів, високий рівень інфляції, фінансового ризику, низький 

рівень ліквідності, подорожчання кредитних ресурсів), в першу чергу 

позначилися саме на функціонуванні підприємств роздрібної торгівлі. 

Наслідками цього стали втрати позицій вітчизняних роздрібних торговельних 

підприємств на внутрішньому споживчому ринку, посилення 

імпортозалежності, погіршення якості торговельного обслуговування населення 

та реалізації роздрібною торгівлею її базових соціальних і економічних 

функцій.  

Усунення цих негативних тенденцій та забезпечення сталого і структурно 

збалансованого розвитку підприємств роздрібної торгівлі об’єктивно потребує 

вдосконалення системи управління фінансово-економічною діяльністю 

підприємств. Важливою складовою такого управління є розробка фінансової 

стратегії як інструмента попередження та подолання фінансування діяльності з 

протидії кризовим явищам на торговельному підприємстві.  

Розробки в області фінансового менеджменту та формування і реалізації 

фінансової стратегії підприємств є об'єктом досліджень відомих вчених, як: 

Бланк І.А., Василик О.Д., Дикань Л.В., Ковальов В.В., Лукіна Ю.В., Мізюк 

Б.М., Поддєрьогін А.М.,  Юрій С.І.  та ін.. Долучаючись до їх досліджень, 

вважаємо, що фінансова стратегія дозволяє здійснювати оцінювання 

фінансового стану роздрібного торговельного підприємства, сильних та 

слабких сторін, загроз і можливостей його фінансового розвитку, резервів 

підвищення ефективності фінансової діяльності та забезпечення збалансованого 

фінансування всіх бізнес-процесів, а також звіряти в подальшому чи розвиток 

фінансової сфери підприємства здійснюється у відповідності до стратегічного 

плану чи відхиляється. 

Як свідчить здійснений аналіз, існує досить багато класифікацій стратегії 

підприємств, що відрізняються набором та кількістю класифікаційних ознак [1-

7]. Зокрема, класично, за ієрархією в системі управління розрізняють такі 
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стратегії розвитку підприємств торгівлі: корпоративну, функціональну[1;2],  

бізнес-процесів [7]. 

Варто зазначити, що особливе місце серед функціональних стратегій 

займає саме фінансова стратегія розвитку підприємства, яка, на нашу думку, 

повинна передбачати забезпечення ефективного розвитку фінансової сфери 

(системи) підприємства торгівлі спрямованої на розв’язання основного 

протиріччя між потребою в фінансових ресурсах і можливістю їх використання.  

Як було зазначено вище, попри існування різних типів стратегічних 

рішень, що можуть обиратися роздрібними торговельними підприємствами, ми 

вважаємо, що найбільш перспективним у сьогоднішніх умовах розвитку бізнес-

середовища внутрішньої роздрібної торгівлі є підхід, за якого підприємство 

торгівлі буде вести доволі агресивну і наступальну політику власної поетапної 

експансії на ринок роздрібної торгівлі. При цьому будуть послідовно 

досягатися такі порогові етапи, як (1) забезпечення повноцінного фінансування 

поточної фінансово-господарської діяльності; (2) підвищення реальної вартості 

активів та розширення обсягу робочого капіталу; (3) підвищення ефективності 

використання та формування раціональної структури капіталу; (4) збільшення 

обсягів діяльності та охоплення ринку; (5) інвестиційно-інноваційний розвиток 

бізнесу; (6) диверсифікація і розвиток суміжних видів економічної діяльності. 

Критерієм виконання визначених етапів реалізації фінансової стратегії розвитку 

підприємства роздрібної торгівлі є досягнення конкретних фінансово-

економічних завдань на кожному з етапів її реалізації. Вважаємо, що, власне, їх 

реалізація і слугує критерієм проходження визначених нами порогових етапів 

реалізації фінансової стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі.   

Отже, в умовах поглиблення кризових процесів та нестабільної 

економічної ситуації в України важливим завданням підприємств роздрібної 

торгівлі є формування та реалізація принципово нової фінансової конкурентної 

стратегії розвитку господарської діяльності, а саме – поетапного розширеного 

розвитку, яка передбачає максимальне акумулювання внутрішніх та зовнішніх 

фінансових ресурсів задля покращення фінансово-економічних показників 
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діяльності за рахунок реалізації інноваційних підходів до розвитку торгової 

мережі, впровадження торгово-технологічних інвестицій в інновації в цілях 

удосконалення системи товароруху та диверсифікації форм і форматів торгівлі. 

Це забезпечить посилення конкурентоспроможності та фінансово-економічної 

привабливості суб’єктів роздрібної торгівлі.  
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У забезпеченні довгострокового функціонування та досягнення 

поставлених цілей підприємства, значну роль відіграє його економічний 

потенціал. З поняттям «економічний потенціал», як правило, порівнюють 

розвиток економічної системи підприємства. Сутність поняття «економічний 

потенціал підприємства» полягає у  дослідженні внутрішніх можливостей і 

прихованих резервів, відображає стан підприємства щодо внутрішніх і 

зовнішніх умов існування та використовується для його оцінки. В умовах 

ринкової економіки економічний потенціал підприємства залежить від стану 

конкурентного середовища, конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Під конкурентоспроможністю потенціалу підприємства ми розуміємо 
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комплексну порівняльну оцінку різних важливих параметрів, серед яких є 

виробничий, фінансовий та трудовий потенціал, відносно установлених 

критеріїв оцінювання світових аналогів.  

Поняття "економічний потенціал" отримало розвиток після того, як 

технічний фактор як джерело великого ефекту було вичерпано і більше уваги 

стали приділяти людському фактору [2]. 

Проблема аналізу економічного потенціалу підприємства полягає у тому, 

що він характеризує загальний стан процесів, які проходять на підприємстві.  

Дана категорія розглядається з різних позицій, тому існують різні підходи і 

методи до аналізу. Для аналізу потенціалу підприємства необхідна система 

показників, яка враховує фактичну динаміку його потенціалу. На практиці 

оцінити економічний потенціал підприємства складно тому, що для цього 

потрібно мати детальний аналіз стану підприємства і його майбутніх 

можливостей. 

Для досягнення своїх стратегічних цілей, підприємству необхідно 

враховувати всі складові елементи економічного потенціалу підприємства. 

Адже саме завдяки максимально повній реалізації потенціалу підприємство 

може ефективно використовувати приховані можливості, ресурси та запаси. 

На рисунку 1 зображено наше бачення найнеобхідніших складових  

економічного потенціалу підприємства. Під оцінкою економічного потенціалу 

підприємства розуміється визначення величини ресурсів, якими володіє 

підприємство та ефективного їх використання.  

Оцінка економічного потенціалу підприємства зазвичай проводитися в 

натуральному і вартісному виразах. У натуральному виразі допускається 

визначення кількості ресурсів, якими володіє підприємство, і кількості 

продукції, робіт і послуг, які можуть бути виготовлені підприємством при 

ефективному використанні цих ресурсів, а оцінка у вартісному виразі 

припускає визначення вартості активів підприємства і величини економічних 

вигод, які підприємство може отримати в майбутньому [1]. 
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Рис. 1 Складові економічного потенціалу підприємства 

 

Оцінювати економічний потенціал промислового  підприємства можна 

здійснюватися за різними методиками, серед яких: експертна та бальна оцінка, 

рейтингово-порівняльний аналіз, факторний аналіз. 

Сучасні умови господарювання змушують промислові підприємства 

швидко адаптуватись до змін ринкового середовища та уникати 

необґрунтованого ризику, приймаючи управлінські рішення щодо ефективного 

використання всіх наявних ресурсів, збільшення обсягів виробництва і 

реалізації продукції. 

Враховуючи те, що кінцевою метою аналізу економічного потенціалу 

промислових підприємств є оцінка обсягу виробленої продукції, а також 

виявлення резервів зростання обсягу реалізованої продукції, розроблення 

управлінських рішень, щодо підвищення ефективності виробництва, аналіз 

економічного потенціалу промислових підприємств краще здійснювати на 

основі аналізу забезпеченості підприємства основними засобами, ресурсами, 

запасами, та ефективністю їх використання. 
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В сучасних умовах ринкової економіки досягнення економічного розвитку 

країни не є можливим без виробництва конкурентоспроможної продукції. Під 

конкурентоспроможністю продукції розуміють її відповідність запитам і 

потребам споживачів, здатність забезпечувати прибутки виробнику. 

Питання конкурентоспроможності досліджували такі вчені, як  П. Друкер, 

Ф. Котлер, Р. Фатхутдин, С. Гаркавенко, А. Юданов та інші.  

Актуальною проблемою виступає конкурентоспроможна боротьба за 

ринок збуту,  пошук нових резервів для збуту своєї продукції. Розвиток 

молочного ринку залежить від таких факторів, як стан виробництва, ринкова 

інфраструктура, дієвість ринкових механізмів, платоспроможність споживачів. 

Оскільки кон’юнктура на ринку молока постійно змінюється, виникає потреба 

періодично аналізувати поточну ситуацію та перспективи його розвитку. 

Конкурентоспроможність продукції відображає певну сукупність 

властивостей, яка в свою чергу, відображає задоволення споживачів 

продукцією, представленою на ринку. Далеко не завжди вищий рівень ціни 

молочної продукції виступає гарантом її якості [1].  

Негативним фактором у політиці постачання є зниження якості сировини, 

що надходить на підприємство, про що  свідчать дані таблиці 1. Так, питома 

вага молока 1 сорту в загальній структурі надходження сировини зменшилася 

порівняно з 2013 роком у 2014 на 11,31%, а у 2015 порівняно з 2014 роком -  ще 

на 13,26%. У 2015 році майже 50% склала питома вага несортового молока. 
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Таблиця 1 Структура постачання сировини за рівнем якості 

Види сировини за рівнем якості 
% 

2013 2014 2015 

З усього надходження молока 1 сорту 50,95 39,64 26,38 

в т.ч охолодженим 43,06 37,55 25,01 

2 сорту 48,75 18,27 19,65 

не сортового  0,3 42,09 53,97 

Разом 100 100 100 

 

Збільшення обсягів закупівель несортового молока пов’язане з прагненням 

підприємства мінімізувати витрати на придбання сировини.  Підприємство 

всіляко прагне зменшити матеріальні витрати, але підвищення ефективності 

виробництва залежить і від оптимізації структури товарного випуску, що 

повинна бути націлена не на збільшення питомої ваги більш дорогих видів 

продукції, а на збільшення частки більш рентабельної продукції, що забезпечує 

більші прибутки при одночасному зменшення витрат на виробництво. 

Індекс конкурентоспроможності показує рейтинг серед представлених 

виробників. Ринок поступово наповнює прилавки магазинів дешевшою 

продукцією і зберегти конкурентні позиції доволі складно. Інтегральні 

показники конкурентоспроможності базового набору молочної продукції 

наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 Інтегральні показники конкурентоспроможності базового 

набору молочної продукції 

Підприємство/ 

торгова марка  
Молоко Сметана Кефір 

Сир 

твердий 

Разом 

 

ПАТ «Золотоніський 

маслоробний комбінат» 
0,802 0,675 0,342 0,864 2,683 

ПП «Красилівський 

молокозавод» 
0,465 0,765 0,547 0,231 2,008 

ТОВ 

«Кілогірмолпродукт» 
0,673 0,432 0,764 0,342 2,211 

 

Серед представлених видів готової молочної продукції високий рівень 

конкурентоспроможності має: молоко, сир твердий ПАТ «Золотоніського 

маслоробного комбінату», сметана ПП «Красилівський молокозавод», кефір 
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ТОВ «Кілогірмолпродукт». Слід відмітити, що магазини роздрібної торгівлі 

прагнуть брати на реалізацію продукцію найбільш популярних серед 

споживачів торгових марок. В окремих випадках має місце лобіювання 

торговими точками інтересів певних виробників. Сумарно найкращі позиції, зі 

значним відривом від конкурентів, займає продукція ПАТ «Золотоніського 

маслоробного комбінату».  

Тому, щоб підвищити конкурентну позицію ТОВ «Кілогірмолпродукт» і 

ПП «Красилівський молокозавод» необхідно  провести  ефективну поточну 

маркетингову політику,  створити умови для зниження витрат на забезпечити  

фактори  виробництва капіталом, робочою силою на одиницю продукції, що 

реалізується, планувати, організовувати і проводити ефективну стратегію в 

сферах виробництва і маркетингу на основі інновацій. 

Таким чином реалізація перерахованих якостей у тривалому тимчасовому 

інтервалі створює підприємству реальні переваги над конкурентами у вигляді 

зростання його ринкової вартості [2], зміцнення його торговельних марок, 

нарощування додаткової стійкості по відношенню до несприятливих впливів 

зовнішнього середовища, включаючи атаки конкурентів. 

Список літератури: 
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2. Євчук Л.А. До проблеми підвищення якості продукції аграрних підприємств / 

Людмила Анатоліївна Євчук // Агроінком. – 2015. – № 9-10. 

 

 

НАПРЯМКИ  ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 

Терещенко Вікторія Михайлівна, Гурт Аліна Михайлівна, студентки 

Бала Володимир Володимирович,  к.е.н., доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

Таловер Володмир Адиславович, директор ТОВ «Віденський млин» 

 

Ефективне підвищення використання основних фондів підприємств є 

основним питанння у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення 

цього завдання залежить фінансовий стан організації та її 

конкурентоспроможність на ринку. 
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Дослідженням  питань щодо пошуку шляхів покращення використання 

основних фондів на підприємстві займалися  такі, як: Брова О. Г., Леонова Л. 

О., Поддерьогіної А. І., Манівчука Я. С.,  Мочерного С. О., Вихрущ В. П. та ін. 

Для того щоб підпприємство було прибутковим, потрібно звернутися до 

кількісного та якісного вдосконалення основних виробничих фондів, але одним 

із важливих факторів удосконалення виробництва є підвищення ефективності 

вже існуючих засобів праці, при цьому економічно виправданими є збільшення 

часу роботи устаткування, його повне завантаження, кваліфікований догляд і 

ремонт [1]. Результативність політики оновлення основних фондів на ПАТ 

«Золотоніський маслоробний комбінат» є динаміка показників їх зносу табл. 1 

Таблиця 1 Динаміка коефіцієнта зносу за групами основних засобів 

 

Коефіцієнт зносу 
Відхилення порівняно з 

попереднім роком 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01.2

014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

В цілому по основним 

засобам 
0,309 0,335 0,268 0,305 0,026 -0,067 0,037 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
0,178 0,196 0,185 0,211 0,018 -0,011 0,026 

Машини та обладнання 0,392 0,427 0,281 0,345 0,035 -0,146 0,064 

Транспортні засоби 0,562 0,52 0,672 0,69 -0,042 0,152 0,018 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
0,967 0,963 0,915 0,76 -0,004 -0,048 -0,155 

 

За даними табл. 1 бачимо, що найвищі показники зносу мають основні 

фонди групи «Інструменти, прилади та інвентар», причому протягом 2013-2014 

років коефіцієнт зносу за цими групами перевищує 90%, що є неприпустимо 

високим показником. Деяке покращення спостерігається станом на кінець 2015 

року, коли коефіцієнт зносу за згаданою групою зменшився до 0,76. 

Найменший ступінь зносу серед основних фондів підприємства мають будівлі 

та споруди. Позитивним моментом є достатньо невисокий ступінь зносу машин 

та обладнання підприємства, що складають активну частину основних засобів, 

тобто ту їх частину, яка безпосередньо визначає виробничі можливості 

підприємства та якість його продукції [2]. 

Таким чином потрібно скористатися  двома основних напрями підвищення 
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ефективності використання основних фондів, таких як: інтенсивні та 

екстенсивні.  

До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання 

основних фондів можна зарахувати такі засоби:  

1) механізація та автоматизація виробництва;  

2) технічне переозброєння та модернізація підприємства;  

3) удосконалення технологічних процесів; 

4) скорочення тривалості операційного циклу виробництва; 

 5) застосування прогресивних форм організації та управління 

виробництвом; 

 6) підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-виробничого 

персоналу [3].  

Екстенсивні напрями підвищення використання основних фондів такі: 

 1) скорочення простоїв обладнання внаслідок своєчасного забезпечення 

сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, підвищення якості ремонтів 

та обслуговування обладнання; 

2) збільшення кількості машино-змін роботи обладнання та зменшення 

кількості устаткування, що не працює;  

3) введення додаткового обладнання.  

Отже вирішення проблеми підвищення ефективності використання 

основних фондів на ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат»  призведе до 

позитивних змін завдяки інтенсивні та екстенсивні методам. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СПОЖИВАЧІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Трушкіна Наталія Валеріївна 

науковий співробітник відділу проблем перспективного розвитку 

паливно-енергетичного комплексу 

Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ) 
 

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України 

«Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної 

промисловості та теплової енергетики» (№ держреєстрації 0115U001638). 

 

Одним з напрямів підвищення ефективності організації збутової 

діяльності вугледобувних підприємств України є вдосконалення процесів 

обслуговування споживачів вугільної продукції з урахуванням їх специфіки. 

Як зазначають зарубіжні науковці, «обслуживание потребителей 

непосредственно влияет на рыночную долю компании, ее общие логистические 

издержки и в конечном счете на ее рентабельность… Для многих компаний 

предоставление потребителям отличного обслуживания может стать 

наилучшим способом достижения конкурентного преимущества» [1, с. 89]. 

На думку українських вчених, «підприємства, які пропонують високий 

рівень обслуговування клієнта, є значно ефективнішими… Ці підприємства 

порівняно з підприємствами з низьким рівнем обслуговування клієнта 

розвиваються на 8% швидше; продають продукти за цінами вищими на 7%; 

досягають рентабельності вищої у 12 разів» [2, с. 131]. 

На основі обстежень фахівцями компанії Customer Service виявлено, що 

зростання лояльності клієнтів сприяє збільшенню прибутку. При цьому, за 

розрахунками Американської асоціації споживачів, залучення нових покупців 

обходиться в 5 разів дорожче, ніж утримання існуючих [3]. За оцінками 

компанії InfinitContact, витрати на залучення покупців можуть у 20 разів 

перевищувати витрати на підтримання взаємовідносин підприємства зі 

споживачами [4].  

Отже, у даний час підвищуються вимоги до рівня обслуговування та 

з’являються нові критерії до якості логістичного сервісу. У зв’язку з цим 
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підприємства мають здійснювати дослідження з проблем зростання рівня 

задоволення споживачів, впроваджувати стандарти обслуговування, навчати 

персонал роботі з клієнтами, розглядати їх скарги, налагоджувати 

взаємовідносини зі споживачами. Все це сприяє підвищенню загальної 

культури обслуговування споживачів. 

У результаті проведеного дослідження виявлено, що вугільна продукція 

відвантажується різним категоріям споживачів: великооптовим (постійна група 

– металургійні, коксохімічні заводи, теплоелектростанції,  щомісячний обсяг 

поставки вугілля яким становить від 10 тис. тонн); середньооптовим 

(посередницькі організації, яким вугілля відвантажується один чи декілька 

разів на рік; щомісячний обсяг поставки становить до 10 тис. тонн) і 

дрібнооптовим (населення – обсяг поставки вугілля до 10 тонн). 

Особливістю збутової діяльності вугледобувного підприємства є 

коливання попиту на вугільну продукцію, його нестабільність і сезонність. 

Відвантаження вугілля здійснюється у часі нерівномірно всім категоріям 

споживачів. Існують різні закономірності попиту на вугілля для кожної групи 

споживачів. Отже, спостерігаються сезонні коливання попиту велико- та 

середньооптових споживачів на вугілля. Рівні сезонності коливань їх попиту є 

значно високими. Це потрібно враховувати при розробці планів відвантаження 

вугільної продукції.  

Обстеження показали, що в 2015 р. питома вага поставок на ряді 

вітчизняних вугледобувних підприємств у структурі відвантаження вугільної 

продукції великооптовим споживачам становила 86–90%, середньооптовим – 

3–10, а дрібнооптовим – 1–3%. 

Отже, запропоновано науково-методичний підхід до обслуговування 

різних категорій споживачів вугільної продукції, який, на відміну від 

існуючого, враховує диференціацію споживачів та виявлені їх особливості. Це 

сприятиме поліпшенню взаємовідносин вугледобувного підприємства зі 

споживачами та підвищенню якості обслуговування велико-, середньо- та 

дрібнооптових споживачів на основі формування індивідуального підходу до 
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кожної групи. 

Виявлено, що прогнозування обсягів реалізації вугілля велико- та 

середньооптовим споживачам вугледобувного підприємства за допомогою 

різних методів дозволить приймати більш обґрунтовані рішення при 

формуванні планів збуту, виробничих програм, заходів з удосконалення процесів 

обслуговування різних категорій споживачів вугледобувного підприємства та 

впровадження нових схем реалізації готової продукції.  

Розроблено пропозиції щодо поліпшення контрактної роботи з кожною 

групою споживачів вугільної продукції на основі врахування алгоритмів 

удосконалення обслуговування різних категорій споживачів. Пропонується до 

етапів підготовки контрактів на поставку вугільної продукції включити такі 

пункти, як процедури узгодження термінів поставок, умови оплати за вугільну 

продукцію, вибір виду транспорту, формування графіків транспортування з 

урахуванням часу в дорозі та часу розвантаження вагонів, застосування 

стягнень штрафних санкцій із споживачів у випадку їх несвоєчасної відмови від 

замовлення на поставку продукції.  

Доцільним є також уточнення та доповнення змісту контрактів на 

поставку вугільної продукції. Практика свідчить, що, як правило, в ситуації, 

коли споживачі несвоєчасно відмовляються від замовленої вугільної продукції, 

підприємство сплачує за послуги вантажно-транспортного управління за 

використання, подання та прибирання вагонів. У зв’язку з цим до контрактів  на 

поставку слід включити такий пункт: у випадках, коли споживачі несвоєчасно 

відмовляються від замовленої вугільної продукції, вони сплачують 

підприємству витрати, які пов’язано з оплатою послуг вантажно-транспортного 

управління за використання, подання та прибирання вагонів.  

Реалізація заходів з поліпшення контрактної роботи з різними групами 

споживачів вугільної продукції дозволить встановити довгострокові 

економічно вигідні взаємовідносини вугледобувного підприємства зі 

споживачами, знизити рівень ризиків і збитків через своєчасне реагування на 

виникнення можливих форс-мажорних обставин під час транспортування та 
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реалізації продукції, скоротити рівень витрат на збутову діяльність через 

зниження простоїв транспорту й зменшення часу на доставку вугільної 

продукції, збільшити обсяги відвантаження продукції споживачам, підвищити 

оперативність прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення організації 

процесів обслуговування різних категорій споживачів. 

Список літератури: 
1. Кристофер М. Маркетинговая логистика / Мартин Кристофер, Хелен Пэк; пер. с 

англ. – М.: Издательский Дом «Технологии», 2005. – 200 с. 
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політехніка», 2006. – 292 с. 
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Дрогобицький державний педагогічний університет 

 імені Івана Франка 

 науковий керівник: д.е.н, професор Рибчук А.В. 

 

Україна –– держава, що розташована в центрі Європи, володіє багатими 

природними ресурсами та своєрідною історико-культурною спадщиною. Це 

констатує факт, що в Україні є усі передумови для  розвитку підприємств 

туристичної індустрії.   

Вітчизняна практика показує, що ринок туристичних послуг особливо 

сприйнятливий до дії економічних, соціальних і політичних змін. «Потенційні 

туристичні можливості України безмежні, проте туристична галузь протягом 

тривалого часу відчуває на собі вплив таких негативних чинників: 

– відсутність державної політики у сфері туризму, стратегії і 

програми розвитку туризму та курортів; 

– багаторазова трансформація центрального органу виконавчої влади 
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у сфері туризму; 

– бездіяльність Координаційної ради з питань туристичної 

діяльності, створеної при Кабінеті Міністрів України; 

– невиконання глави 16 "Туризм" Плану заходів з імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 

847-р; 

– нехтування міжнародним досвідом розвитку туризму; 

– територіальні втрати та воєнні дії на території України; 

– нестабільність у політичному та економічному житті». [1] 

Усі ці чинники негативно вплинули на потік іноземних туристів в 

Україну, який за останні роки різко зменшується. Внаслідок цього відбулося 

значне скорочення питомої ваги туризму у структурі внутрішнього валового 

продукту України, у тому числі доходів від підприємств туристичної індустрії, 

зокрема: туристичних послуг та послуг готелів, туристичного збору, валютних 

надходжень, інвестицій у туристичну інфраструктуру, робочих місць. 

 Таблиця 1– Динаміка туристичних потоків в Україні [2] 

  

Кількість 

громадян 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон - 

усього2 

Кількість 

іноземних 

громадян, 

які 

відвідали 

Україну - 

усього2 

Кількість 

туристів, 

обслугованих 

суб'єктами 

туристичної 

діяльностіУкраї

ни – усього3 

Із загальної кількості туристів:3 

Кількість 

екскурсантів3 іноземні 

туристи 

туристи-

громадяни 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон 

внутрішні 

туристи 

2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955 

2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233 

2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688 

2003 14794932 12513883 2856983 590641 344 332 1922010 2690810 

2004 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 1502031 

2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562 

2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790 

2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064 

2008 15498567 25449078  3041655  372752  1282023  1386880  2405809 

2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 1909360 

2010 17180034 21203327  2280757  335835  1295623  649299 1953497 

2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 823000 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/paran12#n12
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2012 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970 865028 

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 657924 

20141 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 1174702 

20151 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 125471 
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції 
2 Включно з одноденними відвідувачами (за даними  Адміністрації Держприкордонслужби України) 
3 2000-2010 за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року за даними Держстату 

 

Генеральна асамблея ООН ухвалила проголосити 2017 рік Міжнародним 

роком сталого туризму в інтересах розвитку, визначила «важливість 

міжнародного туризму, і зокрема проголошення міжнародного року стійкого 

туризму в інтересах розвитку, для поліпшення взаєморозуміння між народами в 

усьому світі, поширення знань про багату спадщину різних цивілізацій і 

забезпечення дбайливого ставлення до цінностей різних культур», що 

сприятиме зміцненню миру в усьому світі.  Стосовно розвитку туризму в 

Україні, дана ініціатива ООН є стимулом для пожвавлення співпраці з 

міжнародними і регіональними організаціями. Сьогодні ми є свідками того, що 

Україна суттєво програє в конкурентній боротьбі, відстаючи від провідних 

держав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості 

туристичних послуг, втрачає свою популярність як туристична держава, 

оскільки в уяві потенційних туристів складається враження про 

повномасштабну війну в державі, а вся Україна сприймається як гаряча точка. 

Економічна криза і зростання курсу долара стали на заваді для розвитку 

туристичного бізнесу в східній Україні. Стосовно західної України, то різке 

скорочення турпотоку з Росії та Білорусії частково компенсують європейські 

туристи, для котрих додатковим аргументом на користь візитів в Західну 

Україну стало здешевлення гривні, а також фіксація вартості номерів та послуг 

в більшості готелів. Основну частину туристичного потоку в готелі Західної 

України складають туристи з Польщі та туристи вихідного дня. Їх увагу 

привертає порівняна дешевизна відпочинку, а в зв'язку з ростом курсу долара, 

вони відчувають себе зовсім багачами. Готелі в Західній Україні практично не 

підвищили ціни на свої послуги. Якщо раніше стандартний номер у 

тризірковому готелі обходився € 60-65, зараз абсолютно спокійно його можна 
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зняти за € 20. Аналогічна ситуація з ресторанами і кафе . 

Скорочення туристичного потоку з Росії змусило вітчизняних операторів 

активніше працювати з українськими містами-мільйонниками, заради 

збереження гостей шукати баланс між ціною і рівнем сервісу. 

Висновок: оскільки індустрія туризму представляє собою відкриту 

систему з високим рівнем глобалізації і транснаціоналізації, то будь-які 

негативні загальноекономічні та політичні дії є надзвичайно вразливими для 

усіх підприємств туристичної індустрії. Усе це потребує врахування усіх 

джерел ризику, визначення напрямів їх ефективного розвитку і розробки 

адекватної часу стратегії. 

Список літератури: 
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ресурс. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1460-19 

2. Державна служба статистики України / Електронний ресурс. Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua/ 
 

 

 

ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фісуненко Павло Анатолійович 

 к.е.н., доцент, декан економічного факультету 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

Штипуляк Анастасія Андріївна, студентка 

 ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

Планування є невід`ємною умовою будь-якої підприємницької діяльності, 

яке дає змогу виявити проблеми, що існують на ринку і намітити заходи щодо 

їх подолання у майбутньому. Планування діяльності підприємства реалізується 

у вигляді системи планів розвитку діяльності організації та її підрозділів, 

узгоджених за цілями. Важливим принципом планування є економічність –

витрати на складання плану не повинні перевищувати його плани, а шлях 

досягнення мети повинен передбачати одержання максимального ефекту. 

Планування має бути гнучким. Гнучкість досягається шляхом надання планам 

властивості змінювати свою спрямованість, але вона допустима лише у певних 

межах. Не завжди вдається відкладати  прийняття рішення до тих пір, поки не 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiobWv6LjSAhWDwxQKHZd0A1kQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&usg=AFQjCNE8eAbX99mkHe9dcPWhUH2MsTsBWg&bvm=bv.148747831,d.d24
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буде впевненості в його правильності. Взагалі, гнучкість знижує небезпеку 

втрат, викликаних непередбачуваними обставинами. Але план має бути не 

тільки гнучким, а також безперервним, постійно оновлюваним, передбачати 

створення нових проектів, складання планів, постановку нових цілей, розподіл 

ресурсів. В основі процесу планування повинні лежати принципи координації 

та інтеграції. Координація планової діяльності відбувається між  підрозділами 

одного рівня, а інтеграція – між вищими і нижчестоящими підрозділами, в 

результаті яких процес планування набуває необхідної єдності та цілісності [3, 

с. 178 ]. 

В умовах переходу від адміністративної до ринкової економіки процес 

планування діяльності підприємства зазнав корінних змін. Методи планування, 

прийняті в умовах централізованої економіки, не виправдали себе, і це було 

визнано однією з головних причин, що призвели до складної економічної ситуації. 

Стара система планування також не відповідала новим післяприватизаційним 

умовам. Працювати без планування, як виявилось, не в змозі жодне підприємство. 

Таким чином, виникла необхідність розробки нової системи, що відповідає цілям і 

завданням підприємства в умовах ринкової економіки, що допомагає здійснювати 

ефективну управлінську діяльність. Система повинна базуватися на підходах і 

технологіях, що використовуються на західних підприємствах, які мають 

багатолітній  досвід  планування. 

Таким чином, план повинен бути збалансований по відношенню до ресурсів 

і термінів досягнення поставлених завдань, про що свідчать наступні заходи: 

економічні, технічні, організаційні, виробничі і соціальні ув'язуються в єдину 

динамічну систему, спрямовану на досягнення загальної мети та визначається 

послідовність виконання робіт, за кожну операцію, передбачену планом, 

призначаються відповідальні. Також розраховується бюджет на весь термін 

планування та витрати на кожен захід, визначаються джерела фінансування. 

Головне завдання кожного підприємства – розробити таку методику 

планування діяльності, при якій можна відстежити зміни умов виробництва й 

реалізації окремо взятого продукту на кожному етапі його життєвого циклу. 
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Такою методикою визнана методика бізнес-планування [4, с. 49] . 
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Однією з важливих особливостей підприємства є його взаємозв’язок із 

зовнішнім середовищем та суттєва залежність від останнього, що проявляється 

у необхідності одержання активів для свого функціонування і розширення кола 

своїх споживачів, що використовують результати діяльності підприємства. 

Управління активами повинно комплексно та всебічно охоплювати всі 

сфери діяльності, що може бути досягнуто за допомогою здійснення у межах 

підприємства певної сукупності процесів, які являють собою алгоритм або по-

слідовність взаємопов’язаних та взаємообумовлених дій, управлінських рішень 

для досягнення поставленої мети. 

Недостатнє забезпечення ресурсами штовхає керівництво підприємства 

до залучення активів з вищим рівнем ризику. Ця ж причина вимагає 

використання резервів, що виступають критичним ресурсним резервом, в 

результаті чого також відбувається зростання ризиків. В останньому випадку 

має місце наростання системних ризиків, оскільки додаткова мобілізація 
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активів, за відсутності можливості їх компенсувати, в перспективі обертається 

технологічними та господарським втратами [1]. 

Завдання управління активами підприємства на основі оцінки рівня їх 

капіталізації полягають у нарощуванні їхньої вартості, зростанні вартості 

підприємства в цілому, підвищенні його конкурентоспроможності та 

інвестиційної привабливості і можуть бути вирішені шляхом: 

— формування обсягів капіталу, достатніх для забезпечення необхідних 

темпів розвитку виробництва; 

— забезпечення максимальної доходності капіталу при передбачуваному 

рівні фінансового ризику; 

— оптимізації розподілу капіталу за видами діяльності і напрямами 

використання; 

— забезпечення фінансової гнучкості та постійної фінансової рівноваги 

підприємства у процесі діяльності [2]. 

Для забезпечення ефективності управління активами підприємства 

важливою є облікова політика, яка необхідна для того, щоб створити на 

кожному підприємстві таку систему обліку, яка дозволяє визнати фінансову 

звітність надійною та достовірною. 

Стимулювання розвитку підприємництва є одним із визначальних 

пріоритетів державної політики в умовах протидії ризикам загострення 

економічної депресії. Будь-яке підприємство характеризується забезпеченістю 

фінансовими ресурсами, необхідними для його нормального функціонування, 

раціональністю їхнього розміщення й ефективністю використання [3]. 

Отже, на сучасному етапі активи є одним з найважливіших факторів 

будь-якого виробництва, їх склад і ефективність використання прямо впливає 

на кінцевий результат господарської діяльності підприємства. В умовах рин-

кової економіки всі підприємства зацікавлені в ритмічному і стабільному 

функціонуванні. А щоб досягти високих результатів, потрібна чітко 

обґрунтована і ефективна фінансова політика управління активами.  

Розробка її досконалого механізму і дієве застосування його на практиці 
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ще залишається досить важливою і актуальною проблемою в даний час, 

оскільки ефективне формування і регулювання обсягу активів сприятиме 

підтримці оптимального рівня ліквідності, оперативності виробничого і 

фінансового циклів діяльності, а отже, й досить високій платоспроможності і 

фінансової стійкості підприємств, а також досягнення ними важливих 

стратегічних переваг і забезпечить їх конкурентоспроможність. 

Список літератури: 

1. Константюк Н.. Основні аспекти управління активами підприємства / Константюк Н., 

Когут І. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування 

механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у 

глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 22-24 вересня 2016 року . - Т. : 

Крок, 2016. - С. 85-87. 

2. Маджара Л.. Формування системи управління активами підприємства [Текст] / Л. 

Маджара // Управління соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації: зб. 

тез наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 31 трав. 2016 р.] / редкол. : Г. І. Ляхович, 

Л. І. Михайлишин, І. В. Пилипів [та ін.] : відп. за вип. Г. І. Ляхович. - Івано-

Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2016. - С. 55-57. 

3. Сова О.Ю.. Особливості організації та функціонування малого підприємництва в 

Україні / О.Ю. Сова // Вчені записки. Університет економіки та права «КРОК». Сер.: 

Економіка. – 2016. – Випуск 43. 

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Шиян Анна Сергіївна, студентка 

Воробйова Лариса Дмитрівна, к.т.н., доцент кафедри економіки  

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Ситник Інесса Василівна, д.е.н., професор 

Ополе технологічний університет, Польща 
 

Для ефективного розвитку підприємництва в Україні слід мати адекватну 

ринковим відносинам систему управління підприємством, яка дозволить 

максимально використовувати всі наявні ресурси, своєчасно реагувати на 

зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, 

розробляти і запроваджувати відповідні стратегії функціонування, саме тому на 

даному етапі важлива роль повинна відводитись стратегічному управлінню. Під 

стратегічним управлінням розуміється «процес, за допомогою якого 

здійснюється довгострокове керування підприємством, визначаються 

специфічні цілі його діяльності, розробляються стратегії для досягнення цих 
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цілей, враховуючи всі найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також 

забезпечуючи виконання розроблених відповідних планів, постійно 

розвиваючись і змінюючись»[2]. 

Розвиток є однією з найважливіших категорій методологічного базису 

стратегічного розвитку підприємства. Розвиток для організації розглядається, з 

одного боку, як такий тип змін, що підвищує ступінь організованості системи, а 

з іншого – як виділена у складі підприємства система, в якій об’єднані 

інноваційні процеси, що ведуть до кількісних та якісних змін у всіх 

функціональних галузях підприємства, а також контури її управління на основі 

зворотних зв’язків, у яких розв’язуються задачі стратегічного й тактичного 

управління й запускаються механізми самоорганізації оперативного управління 

розвитком. Базуючись на моделі життєвого циклу організації, розвиток 

підприємства можна трактувати як життєвий цикл, який характеризується 

низкою часових етапів і має такі стадії розвитку організації: народження, 

дитинство, отроцтво, рання зрілість, розквіт сил, повна зрілість, старіння, 

оновлення. 

Виділяють наступні види розвитку підприємств: 1) конвергенційний 

(адаптивний), що включає як зовнішню, так і внутрішню адаптацію 

підприємства до умов його діяльності, що змінюються; 2) дивергенційний 

(слабкоадаптивний) розвиток є складовою частиною еволюційного типу 

розвитку, але відповідає класу регресивного розвитку, характеризується 

неможливістю керівництва здійснювати адаптивні регулюючі впливи на 

діяльність підприємства через недостатність або відсутність відповідної 

ресурсної підтримки і потенціалу розвитку; 3) синхронізований розвиток 

зумовлений наявністю загального динамічного циклу розвитку підприємства; 4) 

десинхронізований розвиток є антиподом синхронізованого розвитку і 

характеризується неузгодженістю ритму життєдіяльності підприємства і 

зовнішнього середовища або основних сфер життєдіяльності підприємства[3]. 

Стратегічний розвиток підприємства найбільшою мірою відповідає 

наповненню стратегії розвитку, оскільки дозволяє отримати уявлення про те, як 
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підприємство може забезпечити досягнення накреслених стратегічних цілей. 

Стратегічне управління розвитком підприємства є синтезом понять стратегічне 

управління та стратегічний розвиток підприємства, управління розвитком 

підприємства. На нашу думку, стратегічне управління розвитком підприємства 

– це динамічний процес, що базується на використанні потенціалу 

підприємства, орієнтується на отримання довгострокових конкурентних 

переваг на ринку при своєчасному коригуванні цілей функціонування 

(відповідно до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі) шляхом 

інноваційної спрямованості, зростання обсягів господарювання, 

реструктуризації підприємств або антикризового управління їхнім розвитком 

тощо.  

Таким чином, процес стратегічного управління розвитком підприємства 

ґрунтується на прийнятті комплексу управлінських рішень стосовно деталізації 

заходів в складі загального напрямку розвитку та координації цих процесів. 

Вибір і формування стратегії дозволяють підприємству визначити напрямки та 

способи руху до цілей. Але навіть у випадку створення комплексу необхідних 

умов для її реалізації з часом можуть виникати певні труднощі і проблеми, які є 

наслідком впливу кризоутворюючих протиріч. Врахування визначених 

обмежень та вирішення поставлених проблем, пов’язаних з необхідністю 

розвитку будь-якого суб’єкта господарювання, розробка та впровадження 

методологічних основ стратегічного управління розвитком підприємства є 

вимогою часу. 

На сучасному етапі реформування української економіки для підвищення 

результативності антикризової діяльності основну увагу слід приділяти 

удосконаленню стратегічного управління як системі заходів ефективного 

розвитку промислових підприємств. Однією з підсистем таких заходів є вихід 

підприємства з кризи з подальшим сталим розвитком у довгостроковій 

перспективі. Таким чином, вітчизняна економіка потребує розробки теорії та 

методології для впровадження стратегічного управління розвитком в практику 

діяльності підприємств, що опинилися в умовах кризи. 
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The first determination of the concept "benchmark" which is known to us today 

was offered in 1972 at Institute of strategic planning in Cambridge during the 

research in the competitive sphere of the entities by PIMS consulting group. In 1972 

was formulated the main principle of a benchmark "to find an effective solution in the 

field of the competition was also formulated, it is necessary to know the best 

experience of other entities which achieved success in similar conditions" [5, p. 28-

29]. 

The benchmark is an instrument of management uses comparisons of data own 

and the entities competing with it is taking the advanced positions in a certain 

segment of economy and allocation and implementation of the best  practical for 

development of own entity [auth.]. 

Describe the content of economic category "benchmark" we will stop in more 

detail on consideration of its basic principles. So, J. Watson marked out the following 

four principles of a benchmark: reciprocity, analogy, measurement and probability [2, 

p. 28-32]. 

When we learned the  basic processes of a benchmark which, having conducted 

researches, such have left reasonable without changes and additions as they are 

urgent and today, we will pass to studying of carrying stages  out a benchmark by the 
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subject of business of all industries. Having researched works of outstanding 

scientists-economists on step-by-step of structure's   process of a benchmark, we will 

note that today there is no single technique by quantity of stages' process of a 

benchmarking by the entity. Therefore for systematization of various doctrines and 

allocation of key stages of implementation's process of a benchmark, we will open 

matter researches various scientists and we will allocate key stages, which based on 

the conducted researches. So economists Harrington H. J and Harrington J. S. in the 

known work "A benchmark in the best possible way" suggest performing process of a 

benchmark in eight stages [5, p. 46-53]. 

Scientists-economists Belokorovin E. A. and Maslov D. V. allocate such seven 

stages in the course of carrying out a benchmark: 

1. Assessment of the subject and determination of areas for improvement; 

2. Determination of a subject's reference comparison; 

3. Search of the key company; 

4. Collection of necessary information; 

5. Analysis of information, determination of restrictions on project 

implementation; 

6. Implementation of the got experience in activities of the entity; 

7. A repeated self-assessment and the analysis of improvements [1, p. 32-38]. 

Goncharuk A. in the work noted that the benchmark as the management tool is 

carried out by the entity step by step for the purpose of achievement's desirable result. 

It allocated 5 stages which are very similar with stages of carrying out a benchmark 

according to Deming cycle. [4] These stages: 1. planning (planning across 

Demingom); 2. data collection (implementation for Deming); 3. the analysis (check 

across Demingom); 4. implementation (the embodiment in life with Deming); 5. 

Control and assessment [3, with. 253-258]. 

Apparently from the stated material, there is no fixed quantity of the offered 

stages of carrying out a benchmark. Also having conducted researches of the offered 

processes of a benchmark we will allocate seven stages which will be able to be used 
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by subjects of any business for improvement of the activities and which optimum at 

this stage of development's economy: 

1. Determination of an object's research and partner in the analysis of the 

research. 

2. Creation benchmark teams. 

3. Determination of partners' benchmark. 

4. Collection of necessary information. 

5. Analysis of collected information. 

6. Enforcement of the researched results. 

7. Control of implementation and repetition of carrying out analysis. 

At this stage of development's economy of the state in Ukraine the benchmark 

is used as the effective form of government the entity  only by some entities, and that 

only one-time. A benchmark as the effective form of government subjects of business 

it is necessary for all entities of our state for understanding of the place's company in 

all segments of economy. Also, it is possible to note that the benchmark is that 

incentive for managers of the companies which will help to improve results' activities 

of the company and to take places at a step above in comparison with competitors and 

with the subsequent possibility's development of all economy and its exit to new level 

at which goods and services of our firms and companies will be able to compete with 

the leading international companies. 
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Діючи на ринку цінних паперів, економічному суб'єкту постійно 

доводиться робити вибір в умовах невизначеності та зумовленого нею ризику, 

який сьогодні не тільки ототожнюють з втратами, небезпекою, можливістю 

збитків, а розуміють як можливість відхилення від наміченої мети, очікуваних 

результатів, заради досягнення яких і приймалося рішення. Причому наслідком 

цього відхилення можуть бути як збитки або недоотримання доходу, так і 

отримання доходу більшого, ніж очікувалося. 

Основними учасниками ринку цінних паперів є емітенти, інвестори, 

посередники (професійні діячі). Цілі їх діяльності на ринку цінних паперів 

відрізняються.  

Випуск цінних паперів емітентами (в тому числі, інституційними 

інвесторами) може мати на меті: залучення фінансових ресурсів у необхідному 

обсязі за певною ціною в певний час при створенні нового підприємства, для 

подальшого інвестування (інституціональні інвестори), для збільшення 

статутного фонду, для розробки і реалізації нових проектів, для вирішення 

фінансових проблем; необхідність обміну акцій при злитті з іншим 

підприємством; бажання залучити стратегічних інвесторів, здатних ефективно 

управляти; перерозподіл влади (збільшення влади групи інвесторів або 
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збереження і зміцнення контролю над підприємством); приватизацію 

підприємства; виконання нормативів, встановлених державою; зменшення 

кількості цінних паперів і, таким чином, зменшення обсягу робіт з 

обслуговування їх обігу; підвищення ліквідності цінних паперів і залучення 

дрібних інвесторів. 

Інвестори, серед яких можна виділити фізичних осіб, юридичних осіб (в 

т.ч. інституційних інвесторів), державу (іноді), іноземних інвесторів, діючи на 

ринку цінних паперів мають на меті: 

1. портфельні інвестори: отримання доходу у вигляді дивідендів 

(відсотків), отримання доходу від зміни курсів купівлі та продажу цінних 

паперів, приріст капіталу, захист заощаджень від знецінення, отримання 

максимально можливого доходу (пошук найбільш прибуткової сфери 

інвестування), зменшення ризику інвестування; 

2. стратегічні інвестори: отримання права контролю і участі в управлінні 

підприємством, розширення сфери впливу (контроль групи технологічно 

пов'язаних між собою підприємств), отримання контролю над підприємством-

конкурентом (можливо до руйнування) для посилення своєї позиції на ринку, 

інвестор - працівник підприємства – отримання додаткових гарантій 

збереження місця роботи, доступ до дефіцитної продукції, пільги (знижки на 

продукцію, можливість користуватися невиробничими фондами та ін.), 

переважне право на покупку акцій нової емісії. 

Посередники (підприємства, які спеціалізуються на роботі з цінними 

паперами, банківські установи, інвестиційні компанії) проводять на ринку 

цінних паперів таку діяльність: торгівля цінними паперами (брокерська, 

дилерська), депозитарна, розрахунково-клірингова, управління цінними 

паперами, управління активами, ведення реєстру, організація торгівлі, торгівля 

інформацією. Метою їх діяльності може бути отримання доходу від операцій та 

надання послуг, зайняття домінуючого положення на ринку, збільшення обсягів 

торгівлі (як фактор збільшення доходу), отримання доходу або досягнення 

іншої мети внаслідок дій не в інтересах клієнта (наприклад, надання 
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неправдивої інформації, цілеспрямоване бездіяльність і ін.). 

Визначивши мету діяльності кожного суб’єкта на ринку, можна виділити 

ризики як відхилення від мети.  

Так для емітента такими ризиками може бути: обсяг залучених 

фінансових ресурсів не відповідає запланованому, попит на цінні папери вище 

запланованого (втрачена можливість залучення більшого обсягу фінансових 

ресурсів), цілі стратегічних інвесторів не співпадають з цілями емітента, 

величина витрат по залученню коштів не відповідає запланованій, необхідність 

нести додаткові витрати при проведенні вимушеної додаткової емісії, зміна 

обсягу прав контролю та управління підприємством та ін. 

Для інвестора ризики діяльності можуть проявлятися у вигляді відміни 

розміру отриманого доходу або приросту капіталу від очікуваного, знецінення 

заощаджень, відхилення розміру доходу від бажаного (в порівнянні з 

альтернативними сферами інвестування), відхилення рівня ризику від 

очікуваного, зміні ліквідності цінних паперів, невідповідності реальних прав 

управління підприємства очікуваним. 

Серед факторів ризику для емітента можна виділити: рівень 

зацікавленості з боку потенційних інвесторів до цінних паперів взагалі (в т.ч. 

недовіру до цінних паперів) та до цінних паперів даного емітента; стан 

альтернативних сфер застосування вільних грошових коштів; наявність 

(відсутність) коштів у потенційних інвесторів, помилкове визначення кола 

потенційних інвесторів, зміну законодавчих норм, податків та ін. 

Для інвесторів факторами ризику можуть бути зниження розмірів 

дивідендів внаслідок додаткової емісії, зміна ставок податків з отриманого 

доходу, фінансовий стан, розмір отриманого прибутку, дивідендна політика 

емітента, які визначаються загальним станом національної економіки, 

положенням галузі, особливостями ринку, місцем, становищем на ринку 

підприємства, стадією життєвого циклу підприємства та ін.; повнота і 

достовірність інформації про емітента та ін. 

Для того щоб успішно діяти на ринку цінних паперів, необхідно знати 
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тенденцію зміни кожного з чинників, тісноту і характер зв'язку між ними. 

Володіючи цими знаннями, можна спрогнозувати напрямок і величину зміни 

співвідношення «попит-пропозиція» і, як наслідок, величину ризику. 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ  

МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ 

Антонова Катерина Валентинівна, студентка  

науковий керівник – Сова Олена Юріївна 

к.е.н., доцент кафедри  

національної економіки та фінансів, 

Університет економіки та права «КРОК» 

 

Необхідність ефективного управління місцевими бюджетами для 

забезпечення розвитку держави загалом та територіальних громад зокрема вже 

ніким не ставиться під сумнів. При цьому в практиці менеджменту в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування все частіше стали 

використовуватися методи та інноваційні технології управління, які довели 

свою результативність у приватному секторі, оскільки успішне функціонування 

організації на сьогодні безпосередньо залежить від активної інноваційної 

діяльності, яка максимально використовує вимоги, створені зовнішнім 

оточенням, та можливості, що існують у її внутрішньому оточенні. Однак сам 

інноваційний процес у сфері державного управління залишається для багатьох 

досить загадковим.  

Інноваційна модель розвитку завбачає передусім зміни управлінського 

середовища в міських радах, і сьогодні це є невід’ємною складовою механізму 

забезпечення успішного розвитку міст, а отже, і країни у цілому. 

Місцеві бюджети є не лише найважливішим засобом утримання 

поточного стану соціально-економічного розвитку, а й запорукою здобуття 

конкурентних переваг територій, а отже, і їх розквіту. Однак існуюча система 

управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів не відповідає вимогам 

реформи місцевого самоврядування. Звичаї централізованого державного 

управління, які переважають, не виходять за межі можливостей органів 
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місцевого самоврядування до забезпечення ресурсної цілком незалежності 

територіальних громад. У результаті, кризові явища в економіці країни 

набирають обертів тому, що регіони не мають повноцінних можливостей 

визначити пріоритети розвитку з урахуванням територіальних особливостей.  

Упровадження управлінських інновацій принципово змінює склад, 

структуру і зміст методів управління в міській раді. Передусім слід вказати на 

пріоритетність методів аналізу і прогнозу, кількісних методів моделювання, 

соціально-психологічних видів дії, евристичних підходів. При цьому різко 

звужується рівень можливостей для застосування включно адміністративних 

важелів, що також підвищує ефективність управління розвитком міста [3, c.11]. 

Застосування інноваційних підходів як у державному управлінні, так і в 

управлінні в цілому має базуватись на застосуванні системно-інтегративного 

підходу, який дозволяє об’єднувати елементи всіх типів управління, визначати 

зміст інноваційності управління і його складники. Інноваційність елементів і 

зміст інноваційного управління спрямовані на розв’язання проблем 

інноваційного розвитку, на вирішення і раціональне поєднання інноваційних 

процесів в усіх суміжних і споріднених секторах суспільної діяльності, де 

реалізуються окремі етапи процесів.  

Інноваційне управління повинно будуватись на врахуванні, 

цілеспрямуванні, координації впливу їх складників і змісту на кінцеві 

результати інноваційного соціально-економічного розвитку. Інноваційному 

управлінню повинно надаватись вирішальне значення в інноваційному поступі 

України, його потрібно розглядати як обов’язковий пріоритетний компонент 

інноваційної діяльності, що використовує інноваційні важелі організації й 

управління процесами, створення і реалізації інновацій, координацію діяльності 

суб’єктів інноваційної сфери, їх взаємодію та створює механізми узгодження 

інтересів усіх учасників [1, c. 23]. 

У світовій практиці застосовується широкий спектр сучасних підходів до 

управління територіями. В узагальненому вигляді можна виокремити два їх 

напрями:  
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- підходи, що передбачають застосування методів та інструментів бізнес-

менеджменту (проектний менеджмент, підвищення уваги до ефективності 

здійснюваних заходів, дієві системи мотивації персоналу, підвищення 

спрямованості на клієнта-громадянина тощо); 

- підходи, що передбачають активне залучення громадських організацій, 

громади, місцевих бізнес-структур до процесів управління регіональним 

розвитком (залучення громади до створення і реалізації програм регіонального 

розвитку, державно-приватне партнерство) [4, c. 4]. 

Упровадження інноваційних методів управління місцевими бюджетами 

сприятиме підвищенню ефективності використання їхніх коштів, можливості 

всебічного застосування бюджетних програм розпорядниками коштів на 

місцях, а також моніторингу та оцінки результативності реалізації цих 

бюджетних програм. Проте це можливо за повноцінного провадження 

програмно-цільового методу управління місцевими бюджетами, за умови 

послідовності виконання бюджетного законодавства.  

Функціонування якісного стратегічного планування розвитку регіонів як 

інноваційного методу можливе за умови забезпечення розвитку інституційної 

спроможності органів місцевого самоврядуванні на підготовку проектів, 

надання експертної підтримки найкращими фахівцями під час підготовки 

проектів та навчання кадрів місцевих органів влади.  

Важливість упровадження та розвитку партисипативного бюджетування 

на місцевому рівні сьогодні викликана низькою довірою громади до місцевих 

та центральних органів влади. За умови якісної реалізації проектів, розроблених 

громадою, та безперешкодного їхнього фінансування буде сформовано базову 

основу відновлення довіри громади до місцевих органів влади та сприятиме 

активізації вкладення у вигляді благодійних внесків громади у розвиток міста. 

[3, c. 193]. 
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В умовах світових тенденцій інноваційного розвитку структур 

промислово-фінансової інтеграції (промислово-фінансові групи, 

транснаціональні компанії та інші виробничо-господарські структури) 

вимагають розроблення науково обґрунтованих методів антикризового 

управління економічним процесом. Практика показує, що кризи в інтегрованих 

об’єднаннях фінансового і промислового капіталу не тільки можливі, вони 

відображають власні ритми інноваційного розвитку кожного окремого суб’єкта 

господарювання. Потреба в антикризовому управлінні структур промислово-

фінансової інтеграції (СПФІ) виникає не тільки при сталому економічному 

розвитку інтегрованих угруповань, але й при здійсненні інноваційних 

трансформацій.  

Для вирішення проблем антикризового управління інноваційними 

перетвореннями у СПФІ актуальними є питання розроблення – теоретичних 

засад щодо діагностики можливих кризових явищ при інноваційному розвитку 

СПФІ, їх виникнення, розвитку, методичного забезпечення, а також 

впровадження цієї роботи на рівні об’єднань підприємств фінансового і 

промислового капіталу. 

Оскільки структури промислово-фінансової інтеграції, певним чином 

носять інноваційний характер для розвитку економіки України, і тим самим 
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вимагають для себе ефективних способів перспективного інноваційного 

розвитку та мінімізації кризових ситуацій всередині СПФІ, то метою 

дослідження є обґрунтування основних понять, які стосуються напрямів 

інноваційної діяльності СПФІ в системі антикризового управління та 

окреслення головних завдань і функцій Інституту інновацій (можливо це буде 

інноваційний інститут, інноваційна фірма, інноваційний центр тощо), який 

необхідно включити до складу інтегрованого угруповання промислового і 

фінансового капіталу на стабільному етапі його розвитку. 

Для забезпечення ефективності діяльності СПФІ інновації відіграють як 

важливий управлінський інструмент. Інновації СПФІ – це не тільки технічні та 

технологічні розробки, але й нові товари, нові послуги фінансово-кредитного, 

страхового, інвестиційного, довірчого, лізингового характеру, нові сприятливі 

умови для клієнтів, включаючи ціни та інше, які дозволяють покращити 

діяльність таких інтегрованих структур.  

Варто зауважити, що у структурах фінансово-промислової інтеграції 

створюються сприятливі умови для розроблення і впровадження різноманітних 

нововведень, оскільки у СПФІ простіше, чим в окремого учасника об’єднання 

вирішуються питання фінансування, матеріального забезпечення пошукових 

робіт, прискореного впровадження нових розробок. У зв’язку з цим, інновації 

виступають базою стратегічного планування в СПФІ, тобто однієї з функцій 

контролінгу, який використовується при антикризовому управлінні. 

Стратегічне планування роботи СПФІ  здійснюється за допомогою спеціальних 

методів, відповідних методик розрахунків, математичних моделей та інше. У 

стратегічних напрямах антикризової діяльності СПФІ, по-перше, 

передбачаються активні дії щодо модернізації обладнання, запровадження 

нових технологій, ефективного маркетингу, корегування цін, пошук нових 

ринків збуту продукції, по-друге, делегуються фінансові проблеми окремого 

суб’єкта СПФІ третім особам – власникам, кредиторам, державі, при цьому 

учасник прагне отримати додаткові фінансові ресурси за рахунок збільшення 

статутного фонду, одержання державних гарантій тощо. 
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Для забезпечення процесу оновлення (розроблення і впровадження нових 

виробів, модернізація основних фондів, впровадження нових технологій) 

суб’єкти  СПФІ  повинні мати відповідні потужності (НДДКР, проектування, 

виробництво засобів раціоналізації тощо).  

 Під науково-дослідним та дослідно-конструкторським потенціалом 

суб’єктів  СПФІ  необхідно розуміти чисельність, кваліфікацію, ефективність 

праці працівників у сфері НДДКР, ступінь оснащення устаткування, рівень 

управління ним і організація. При впровадженні нових виробів та технологій 

повинен забезпечуватися тісний зв’язок з відтворенням основних фондів. 

Наявний потенціал необхідно використовувати також при проведенні робіт з 

реконструкції та модернізації. Модернізація виступає головною формою 

відтворення основних фондів в інтересах підвищення ефективності 

виробництва. Вона передбачає тісний взаємозв’язок між інвестиціями в 

оновлення основних фондів та капітальний ремонт. Кожний суб’єкт  СПФІ   

повинен мати потужності, що забезпечують виробництво передбачуваного 

випуску продукції. 

На нашу думку, доцільно в СПФІ створити централізований потенціал 

НДДКР, який використовуватиметься для прикладних фундаментальних 

досліджень і процесів оновлення, які мають важливе значення для розвитку  

СПФІ. На окремих підприємствах доцільно також мати потенціали НДДКР, які 

будуть орієнтуватися на обслуговування та удосконалення виробів та 

технологій. Необхідно зберігати та нарощувати цей потенціал з метою 

наукового насичення процесу виробництва. 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи суб’єктів  СПФІ  

доцільно віднести у підпорядкування віце-президента з науки і техніки 

(важливими передумовами при цьому є сфери розвитку НДДКР). Якщо у 

науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських роботах буде зайнято 

декілька сотен осіб при високій інтенсивності дослідницьких робіт, для яких 

характерним є швидка зміна умов збуту, доцільно створити науковий підрозділ 

(відділ НДДКР) при  СПФІ . Одним із шляхів удосконалення науково-дослідної 
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роботи може бути зв’язок  СПФІ  на договірних засадах з вищими закладами 

освіти або інститутами НАН України. 

Успішне здійснення антикризового управління у СПФІ  залежить від того, 

як можна забезпечити високу економічну ефективність науки та техніки. 

Важливою передумовою при цьому є організація процесу оновлення 

виробництва із застосуванням науково-технічних експериментів.  

 

ІНТЕГРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ АУДИТУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 Бондар Юлія Валеріївна, аспірант 

Національний науковий центр  

«Інститут аграрної економіки» НААН України 

Науковий керівник – Жук Валерій Миколайович, д.е.н., професор,  

академік НААН України, віце-президент НААН України 

 

Сучасні економічні системи, як у світовому, так і в національних вимірах, 

все швидше і швидше наближаються до стану ідеальних ринків. Ідеальні ринки 

характеризуються значною номенклатурою однорідних товарів та послуг, 

великою кількістю фірм-виробників та фірм-постачальників (або підприємців-

виробників та підприємців-постачальників), надлишком пропозиції порівняно з 

попитом та незначними трансакційними витратами покупців при пошуку 

товарів/послуг. У таких умовах прерогатива у диктуванні умов постачання 

товарів і надання послуг переходить саме до споживачів. При цьому в цілях 

збереження конкурентоспроможності компетенція фірм та підприємців 

сьогодні полягає не просто в тому, щоби сформувати пропозицію на товар чи 

послугу, яким би не був їхній характер, що було ціллю бізнесу у минулому. 

Жорстка конкуренція вимагає від постачальників дещо іншого – концентрації 

підприємницьких зусиль як мінімум на двох наступних напрямках:  

1. Забезпечення постійного зростання якості товарів/послуг, у тому числі 

через врахування фідбеків з боку споживачів; 

2. Забезпечення ефективного переконання споживачів у тому, що продукт 

(послуга), який постачається ними, відповідає і сучасним критеріям якості, і 
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потребам та вимогам кожного конкретного покупця.  

Практика надання аудиторських послуг в Україні та у світі майже 

повністю відповідає описаним тенденціям. Виключення становить лише 

діяльність монополістів на ринку аудиторських послуг (Ernst&Young, KPMG, 

PriceWaterHouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu Limited), які мають стабільну 

клієнтуру в особі великих підприємств, що їх акції перебувають в обігу на 

відомих фондових біржах. Відповідно, ці фірми суто з іміджевих мотивів не 

можуть собі дозволити аудиторський супровід з боку пересічних аудиторських 

фірм, а тому конкурентами кожної з великих аудиторських фірм є лише інші 

великі фірми. Решта аудиторів та аудиторських фірм вимушені активно 

боротися за кожного клієнта в умовах набагато більшої щільності пропозиції 

послуг.  

В Україні, в умовах активної конкурентної боротьби на ринку 

аудиторських послуг, при тому, що замовники часто не мають чіткого уявлення 

про конкретний перелік питань, відповіді на які вони мають бажання отримати 

за результатами аудиту, та проявляють значну недовіру до аудиторів з огляду 

на непоодинокі випадки непрофесійного надання послуг останніми, завдання 

забезпечення якості аудиту та надання користувачам цих послуг впевненості в 

компетентності аудиторів та аудиторських фірм набувають усе більшої і 

більшої актуальності.  

Враховуючи безперечну суспільну значущість аудиту як незалежного 

контролю діяльності підприємств та підприємців, сьогодні ініціатива у 

питаннях забезпечення відповідності діяльності аудиторських фірм та 

аудиторів критеріям якості належить державі в особі Аудиторської палати 

України. Проте контроль якості, який проводиться цим державним органом, 

носить формалістично-документальний характер. Це і не дивно, враховуючи те, 

що загальні стандарти якості аудиторських перевірок та загальні вимоги щодо 

контролю процесу та результатів надання аудиторських послуг, якими 

користуються фахівці Аудиторської палати при перевірках аудиторських фірм, 

передбачають лише дослідження повноти оформлення результатів аудиторської 



 109 

роботи.  

Виходом із цього замкненого кола може слугувати застосування передової 

практики об’єднання аудиторів та аудиторських фірм у спеціалізовані 

аудиторські групи (мережі). Справа в тому, що в межах аудиторських мереж 

набагато простіше реалізувати політику з управління якістю аудиторських 

послуг, що надаються кожним конкретним суб’єктом аудиту, який входить в 

їхню структуру. Це дозволить також більш якісно позиціонувати аудиторські 

групи на ринку консалтингових послуг та сприятиме зростанню довіри до 

аудиторів з боку суспільства. Найсуттєвіша ж перевага таких процесів 

об’єднання в перспективі полягатиме в тому, що держава, враховуючи 

тенденції щодо об’єднання аудиторів у аудиторські мережі, матиме всі підстави 

для делегування ключових повноважень з контролю якості керівництву цих 

аудиторських груп із проведенням періодичного моніторингу політик 

забезпечення якості. Логічним наслідком цих процесів буде зменшення 

навантаження на контрольний апарат Аудиторської палати. Одночасно ці 

тенденції сприятимуть відпрацюванню чітких критеріїв якості надання 

аудиторських послуг на рівні суб’єктів аудиту, адже в межах таких груп будуть 

розроблятися конкретні методики контролю якості під особливості 

функціонування аудиторів та фірм, які входять в ці мережі. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 3D ДРУКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Бондаренко Вероніка Олегівна, студентка 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

Khatuna Buchashvili, student University of Miskolc 

Науковий керівник: Маслак Ольга Іванівна, д.е.н.,  

професор, зав. кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

 

Сучасна медицина сильно відрізняється від тих уявлень, які були у 

вчених 20 або навіть 10 років тому. Люди навчилися використовувати такі речі 
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в лікуванні, про які навіть не підозрювали: лазер в хірургії, принтер для 

імплантів, силікон для виправлення дефектів у зовнішності людей.  

Можливості 3D-друку активно використовуються в медицині. За останні 

кілька років, технологія перекочувала з області наукової фантастики, 

використовуваної в особливо секретних лабораторіях, в окрему галузь охорони 

здоров’я, що динамічно розвивається. В основі технології 3D-друку лежить 

екструзійний друк, плавка спікання або склеювання, стереолітографія, 

ламінування та друк методом пошарового плавлення [5]. 

Технологія 3D-друку може відтворювати все починаючи від протезування 

зубів до серцевих клапанів. Ця технологія відкриває неймовірні можливості для 

створення індивідуальних медичних пристроїв. Експерти відзначають, що 

сьогодні десятки лікарень в США експериментують з 3D принтерами, а 

дослідники відкривають все більш неймовірні області застосування цієї 

технології, аж до друку людських органів. 

Застосування 3D друку в медицині дозволяє здійснювати швидкі 

оперативні втручання. Також вони детально відтворюють точну копію 

вихідного матеріалу, який необхідний для відпрацювання прийомів, що дає 

гарантію на проведення успішної операції. 

На сьогодні технології 3D друку широко застосовуються в таких областях 

медицини, як протезування та стоматологія. Зуби кожної людини так само 

унікальні, як і відбитки пальців. Таким чином, здатність 3D принтера 

відтворювати будь-який предмет аж до найдрібніших його деталей стала 

особливо популярною в виготовленні коронок, мостів, імплантатів [3]. 

Слідом за стоматологією йде щелепно-лицьова хірургія, в якій при 

лицьових травмах активно використовуються надруковані 3D моделі. Плюс 

тривимірних моделей в тому, що їх можна розглядати окремо і змінювати, щоб 

зберегти анатомічно точну відповідність щелепних пластин. 

Найбільше поширення 3D друк отримав у сфері виробництва 

індивідуальних протезів різних суглобів (тазостегновий, колінний, плечовий), 

які виготовляються на підставі даних комп’ютерної томографії пацієнта. 
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Моделювання протеза ведеться в спеціальному програмному середовищі, яке 

дозволяє отримати точну форму виробу з урахуванням анатомічних 

особливостей пацієнта [2]. 

З поширенням 3D друку стало легше відновлювати пацієнтів після 

перенесених травм голови. Була проведена операція по впровадженню 

імплантату шматка черепа пацієнта. Цей імплантат був виготовлений із 

застосуванням 3D принтера, але перед цим створили модель черепа пацієнта 

завдяки 3D сканера, який також широко застосовується. Перевага цієї моделі 

полягає в тому, що вона бере до уваги всю унікальність будови і форми черепа 

пацієнта, а значить краще йому підходить. Таку модель виготовляли протягом 

двох тижнів після сканування, її склали з 23 кісток, які й входять до складу 

черепа людини. Враховано всі навіть найменші деталі [5]. 

Сучасні 3D принтери дозволяють за дуже короткий термін зробити 

індивідуальний слуховий апарат для пацієнта, який має проблеми зі слухом. 

Моделювання апарату йде на підставі оцифрованої моделі зліпка вушної 

порожнини. Застосовуючи біосумісний матеріал ви зможете всього за пару 

годин виготовити, індивідуальний слуховий апарат, який відповідає всім 

необхідним вимогам. 

Зараз науковці працюють над створенням штучних фрагментів живої 

печінки на 3D принтері. Замість фарб застосовуються спеціальні клітини 

печінки, а саме гепатоцити (основні клітини печінки), зірчасті клітини і клітини 

епітелію, які здатні вистилати кровоносні судини органа. 

Відзначимо, що 3D друк в області медицини ще не розкрив весь свій 

потенціал. Багато хто впевнений, що на часі друк органів в реальному часі. З 

наявністю такої технології лікарі не будуть чекати, коли донор потрапить в 

аварію, залишивши після себе серце: лікарі просто візьмуть необхідні аналізи й 

відтворять потрібний орган за допомогою 3D принтера [2]. 

Нажаль 3D друк у галузі медицини в Україні не використовується 

повсемісно, оскільки відсутні фінансові можливості його запровадження. Але 

незважаючи на це в Україні вже була проведення перша операції з 
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використанням 3D друкованого титанового імплантату, виготовлення якого не 

рідкість, але технологія 3D друку значно розширює можливості настільки 

поширеної практики. У медичних установах Америки і Європи друк 

імплантатів на 3D принтері титановим сплавом вже не в новинку, але в нашій 

країні поширення такої методики тільки починається. 

Перспективи використання 3D принтерів в медицині просто неосяжні. 

Зараз їх починають широко застосовувати для діагностичних процедур, з 

кожним роком вони стають дешевшими та більш функціональними. Медицина 

не стоїть на місці, постійно вдосконалюється і розвивається. Уже сьогодні в цій 

сфері розробляються надзвичайно перспективні методики, здатні повністю 

перевернути світ і прийти на допомогу людині. 
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У світовій системі господарювання іноземні інвестиції виступають 
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країни та становлення її позитивного іміджу на світовій арені. Однією із 

найбільш інвестиційно привабливих країн нині є Сполучені Штати Америки. 

Становлення механізму залучення інвестицій та інноваційного розвитку 

США веде свій початок ще з XVIII-XIX ст., коли американцям вдалося 

сформувати систему залучення капіталів завдяки успішній реалізації 

спеціальної політики. Ця політика була спрямована на створення інституційних 

умов значно більшої привабливості імпорту капіталу, ніж імпорту готової 

продукції до країни.  

Порівняно із законодавством інших розвинених країн світу законодавство 

США щодо іноземних інвестицій вважається м'яким. Уряд США створив такий 

механізм сприяння процесам обігу іноземних капіталів, завдяки якому у країні 

завжди були вільні кошти для кредитування малого та середнього бізнесу, а 

отже, і для впровадження інновацій у виробництво через посилену конкуренцію 

між підприємствами [1]. 

Для стрімкого розвитку транспорту, машинобудівної, важкої та 

видобувної промисловості необхідні були величезні кошти. Джерелом 

капіталовкладень стали іноземні займи, асигнування федерального уряду й 

уряду штатів, капітали акціонерних компаній, які виникли в цей час, та доходи 

фермерських господарств. 

Необхідно зазначити, що однією із найхарактерніших особливостей 

інвестиційної політики США є приділення значної уваги науці. Це дозволяє 

визначитися і державі, і бізнесу у необхідності розвитку тих чи інших галузей і 

напрямків, розробляти та впроваджувати новітні технології, тому що саме через 

інновації можна залучити приплив інвестиційного капіталу від приватного 

сектора й досягти економічного розвитку держави. 

Стимулювання інвестицій з метою модернізації промислової структури 

проводилося в США як на початку 60-х років, так і в 80-ті роки минулого 

століття. Модернізація та інтенсивний розвиток пріоритетних галузей 

виробничої сфери у США зумовили потребу активізації міжгалузевого 

переливання капіталу, відносне збільшення промислового капіталу у грошовій 
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формі, активізацію залучення іноземних інвестицій.  

На приплив іноземного капіталу у 80-ті роки істотно вплинули результати 

перебудови системи загальноекономічного регулювання, а саме: 

 відсутність обмежень на розмір експорту-імпорту; 

 уведення нової податково-амортизаційної політики; 

 зменшення прямого втручання держави у проблеми приватного бізнесу; 

 створення сприятливих умов для функціонування бізнесу тільки 

методами державного економічного регулювання господарської 

діяльності [2]. 

Реалізуючи найважливішу перевагу відкритої глобальної економіки – 

можливість інвестувати більше, ніж зберігати –  США протягом уже багатьох 

років просуваються по шляху економічного зростання, залучаючи додатковий 

капітал. За останні роки динаміка прямих вкладень в економіку США 

залишається на відносно стабільному рівні та коливається незначною мірою 

(Рис. 1). Великий обсяг інвестування у США зумовлений також високим 

показником ділової довіри до країни, що є одним із найвищих у світі. Також 

істотний вплив на інвестиційну привабливість справляють високий рівень 

розвитку ринкових відносин, гнучкий механізм сприяння процесам обігу 

іноземних капіталів,  велика кількість варіантів інвестування у США, що 

різняться як доходом, так і рівнем ризику. 

 

Рис. 1 – Обсяг прямих іноземних інвестицій у США, млн. $ [3]. 



 115 

Основний обсяг іноземних прямих інвестицій (близько 80%) продовжує 

надходити в США з розвинених країн. Провідними інвесторами залишаються 

Великобританія, Японія, Нідерланди, Канада, Німеччина, Франція. Останнім 

часом розширили свою діяльність у США Індія, Південна Корея, Чилі, 

Бразилія, а також близькосхідні країни. 

 Отже, можна виділити основні причини інвестиційної привабливості 

США: 

 рівень економічних та інвестиційних свобод у США є одним із найвищих; 

 найбільший фінансовий ринок світу із найширшим спектром інструментів 

для інвестування та низькими витратами; 

 обмежень для портфельних інвесторів у країні практично немає; 

 найбільша пропозиція для інвестування коштів в Hі-Tech-індустрію та 

швидкозростаючі інноваційні компанії; 

 внаслідок своєї розвиненості економіка США пропонує будь-які можливі 

способи інвестування коштів. 
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створення та розвиток власної справи, тим самим забезпечуючи робочими 

місцями своїх працівників. За словами Васильєвої Д.В., сучасна практика 

господарювання і світовий досвід показують, що найважливішою ознакою 

ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих 

підприємств та їх оптимальне співвідношення. Малий бізнес, що постійно 

змінюється, є найбільш динамічним елементом структури економіки [1, с.188] 

та інноваційного розвитку. 

При формуванні стимулів розвитку малого бізнесу в Україні слід 

дотримувати певних умов їх надання та зважати на перспективи від розвитку 

малого бізнесу для країни в цілому. 

Слід розуміти, що підтримка з боку держави здійснюється двома її 

взаємопов'язаними шляхами: 1) допомога у формуванні стартового капіталу для 

відкриття підприємства; 2) забезпечення сприятливих умов для подальшого 

розвитку вже функціонуючих  підприємств.  

На нашу думку, система стимулювання повинна відповідати низці 

принципів: по-перше, стимулювання повинне мати короткостроковий характер 

і стосуватись переважно початкових етапів налагодження малого бізнесу або 

розширення діяльності на новітніх засадах; по-друге, стимулювання повинне 

мати фінансовий аспект, забезпечуючи доступ до дешевших ресурсів; по-третє, 

стимулювання повинне дати поштовх до розвитку малого бізнесу та 

забезпечити соціальний, економічний та/або екологічний ефекти; по-четверте, 

стимулювання малого бізнесу повинне здійснюватися за пріоритетами 

підтримки тих сфер, які є важливими для економіки країни; по-п’яте, 

стимулювання повинне дати віддачу у вигляді податкових надходжень від 

діяльності малого бізнесу; по-шосте, стимулюванню повинні підлягати усі 

суб’єкти малого бізнесу, що відповідають критеріям програми стимулювання, а 

не деякі; по-сьоме, стимулювання повинне здійснювати за певною державною 

чи регіональною програмою підтримки.  

Наприклад, у Волинській та ряді інших областей діє програма підтримки 

агропромислового комплексу, що включає стимули розвитку фермерства у 
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регіоні, як однієї з важливих сфер господарювання. До заходів програми, що 

стосуються малого бізнесу у агропромисловій сфері, відносяться [2]: дотації; 

здешевлення кредитів; часткове відшкодування вартості виробництва 

органічної продукції; фінансова підтримка заходів щодо покращення пасовищ; 

часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального, сортувального 

обладнання з переробки плодоовочевої продукції, ін. 

Однак, слід зазначити, що стимулювання розвитку малого бізнесу не 

зводиться виключно до фінансової підтримки. Важливими є і такі аспекти, як: 

передбачення у регіональних програмах соціально-економічного розвитку 

започаткування «пілотних проектів» щодо відкриття малих підприємств, 

розробити комплекс заходів щодо стимулювання і використання 

альтернативних видів палива у теплопостачанні, розробка та запровадження 

дієвого механізму щодо забезпечення прозорості у проведенні конкурсів 

(тендерів), створення регіональних програм компенсації відсоткової ставки за 

кредитами, задіяння механізму громадських слухань, налагодження ефективної 

взаємодію на рівні «влада – бізнес структури – громадськість» стосовно 

підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу за вироблені товари, 

надані послуги, їх якість, безпеку та умови реалізації на місцевих, регіональних 

ринках [3], чітке законодавство у сфері регулювання підприємництва, наявність 

консультативної підтримки розвитку малого бізнесу, наявність консалтингових 

фірм та фірм-посередників, наявність реєстру об’єктів, які місцева влада може 

запропонувати малому бізнесу на правах оренди, можливості отримання 

пільгових «податкових канікул» підприємцям, забезпечення малого бізнесу 

гарантіями щодо отримання місцевих замовлень тощо.  

На нашу думку, стимулювання малого бізнесу повинне здійснюватись за 

визначеними пріоритетами. Формуючи пріоритети розвитку малого бізнесу в 

Україні, на нашу думку, слід виходити з частки доданої вартості, що генерує 

той чи інший вид діяльності. З врахуванням такого критерію, такими 

пріоритетами повинні стати: 

- рибне господарство, яке на сьогодні є імпортозалежним видом 
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діяльності. Пріоритети у розвитку даної галузі слід здійснювати у напрямку 

формування нових виробничих потужностей та розширення масштабів 

діяльності діючих, диверсифікації рибопродукції, пошуку мережевих ринків 

збуту; 

- текстильне виробництво, виробництво одягу, взуття, попит на 

продукцію яких є значним, тобто відноситься до продукції масового 

споживання. Важливим сектором є даний вид діяльності з позиції високого 

вмісту доданої вартості. Пріоритетом розвитку даного виду діяльності є 

створення виробництв повного циклу продукції кінцевого і проміжного 

споживання з вітчизняної сировини; диверсифікація продукції, імітація 

продукції світових та створення вітчизняних брендів, їх просування на 

внутрішньому/зовнішніх ринках (виставки, ярмарки); держзакупівлі у 

вітчизняних товаровиробників; 

- виробництво комп'ютерів, електронної, оптичної продукції, 

виробництво електричного устаткування, програмного забезпечення, 

виробництво машин і устаткування. Пріоритетами у даному сегменті є 

орієнтація як на задоволення потреб вітчизняного виробничого комплексу так і 

розширення зовнішніх ринків збуту. Виробництво високотехнологічної та іншої 

продукції з низькою металомісткістю і високою трудомісткістю, точне 

машинобудування (приладобудування, виробництво радіотехнічних деталей, 

електронної і оптичної продукції); виробництво вузькоспеціалізованої продукції 

під замовника; підготовка сировини, виробництво вузлів і комплектуючих для 

серйозного технологічного процесу більшого підприємства та для компаній, що 

займатимуться лише складанням готової продукції, одержання від них 

фінансово-технічної підтримки [4]; 

- тимчасове розміщування й організація харчування. Пріоритетами у 

даному напрямі є в першу чергу регіони-курорти, оздоровниці. Питання 

сервісного обслуговування у відповідності зі світовими стандартами мають 

бути у даному сегменті пріоритетними; 

- операції з нерухомим майном, інші посередницькі послуги, які за 
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останніми статистичними даними є збитковими, також є пріоритетною сферою 

для малого бізнесу. У даному напрямі слід досліджувати світовий досвід 

диверсифікації таких послуг та їх запровадження і удосконалення в Україні; 

- будівництво, яке дає високий вміст доданої вартості слід розглядати 

пріоритетом розвитку малого бізнесу в Україні; 

- фермерські господарства різної спеціалізації слід вважати пріоритетом 

розвитку малого бізнесу в аграрній сфері, що дозволить забезпечити робочими 

місцями сільське населення та створить полюси росту на сільських територіях.  

 Крім наведених вище, можуть бути і інші пріоритети розвитку малого 

бізнесу в Україні, однак, на нашу думку, наведені вище, є найбільш доцільними 

у сучасних умовах розвитку країни. 

Таким чином, малий бізнес, який виконує значну соціальну та економічну 

роль в інноваційному розвитку країни потребує значної як фінансової, так і 

організаційної підтримки. Від розуміння цього аспекту у значній мірі залежать 

подальші можливості формування середнього класу в Україні.  
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СУТНІСТЬ ТА  ПОНЯТТЯ  ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ 

 

Голубка Михайло Михайлович 

Викладач вищої категорії, 

Завідувач кафедри обліку та фінансово-економічної діяльності 

Львівський кооперативний коледж економіки і права 

 

Основною категорією в термінологічному аналізі економічні знання є 

«знання», під яким розуміють носії певної інформації та певного способу дій 

людини з такою інформацією, що свого часу привела людину до цих знань. 

http://www.niss.gov.ua/articles/1327/
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Зазначимо, що в знаннях людини втілені уміння і пов’язана з ними діяльність. 

Тобто, знаннями є і результат, і процес. Очевидно, що під знаннями варто 

розуміти кінцеві результати пізнання людини, виражені в її уявленні, поняттях, 

а також її судженнях і теорії. Отже, під поняттям «знання» розглядається 

продукт деякої діяльності людини, який може виступати результатом і 

процесом водночас. 

Будь-які знання людини є компонентом змісту її освіти. Серед знань 

людини можна виділити:  

- основні терміни й поняття, без застосування яких людина не може 

зрозуміти жоден текст чи висловлювання;  

- повсякденні та наукові факти, завдяки яким людина розуміє наукові 

закони, переконується, а також формує та відстоює ідеї;  

- теорії, без допомоги яких людина не може фундаментально 

зрозуміти певну сукупність об'єктів, володіти методами пояснення, а також 

передбачення певних явищ;  

- методологічні знання, завдяки яким них людина може оперувати 

певними способами діяльності для одержання необхідних знань;  

- оцінні знання, без використання яких людина не може обійтися, 

щоб виразити своє ставлення до тих чи інших явищ життя. 

Розглядаючи економічні знання як науку (рис. 1), можна дати дуже 

спрощене, але водночас широке визначення цьому поняттю. Як бачимо, 

трансформація економічних знань людини від її буденного досвіду до 

економічної науки здійснюється через здобуття нею економічної освіти. 

Результатом формування економічного мислення є здійснення 

«економічно усвідомленою» людиною економічно обґрунтованої практичної 

діяльності. 

Варто зазначити, що отримувати економічні знання людині необхідно ще 

з молодшої школи для поглиблення знань, необхідних у її житті чи обраній нею 

майбутній професії; формування умінь змалку щодо планування сімейного 

бюджету, а також умінь жити на глибину власної кишені; ознайомлення з 
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економічними законами; формування якісно нового економічного мислення; 

глибшого вивчення економічних дисциплін. Очевидно, що економічно освічена 

людина є бережливою, ощадливою, працьовитою, чесною, здатною до 

співчуття та схильною до розумного азарту, а також володіє уміннями 

вигравати і програвати. 

 

Рис. 1. Підходи до визначення сутності економічних знань 

Отже, сучасні ринкові відносини потребують людей, що є носіями 

економічної культури, яка ними виявляється через їхні вчинки. Формування 

відповідної економічної культури людини в суттєвій мірі можливе завдяки 

здобуттю економічної освіти та відповідного виховання. Очевидно, що 

майбутнє України залежить від ефективності допомоги молоді щодо 

поглиблення ними власних економічних знань. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Гурт Аліна Михайлівна Терещенко Вікторія Михайлівна, студентки 

Науковий керівник: Бала Володимир Володимирович, к. е. н., 

доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

 

ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ 

є основою не тільки пізнання різних сфер економіки, розвитку 

економічного мислення, а й засобом ефективної діяльності людини в 

різних галузях промисловості 

це знання про закони ринку, про економічні закони, що забезпечують 

кожній людині гідний рівень життя, можливість реалізувати свої права та 

свободи 

це наука, яка вчить розуміти економічне життя суспільства та економічні 

стосунки, що складаються між людьми внаслідок економічної діяльності 

особливий спосіб сприйняття економічної дійсності, висловлювання про 

неї, її пізнання і перетворення 

це один із компонентів змісту економічної освіти 
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Ефективність функціонування економіки в значній мірі визначається 

станом її основних засобів, які характеризують виробничі можливості галузей 

економіки, визначають темпи та масштаби її розвитку. Основні засоби 

відіграють вирішальну роль у виробничій діяльності промислових підприємств. 

Забезпеченість промислових підприємств України основними засобами 

виробництва є важливим фактором, від якого залежать якість, повнота та 

своєчасність виконання робіт, обсяг виробництва продукції і фінансовий стан 

підприємства в цілому. Тому актуальним стає дослідження стану основних 

засобів на промислових підприємствах та визначення проблем пов’язаних з 

наявністю та ефективністю використання основних засобів. 

Дослідженню питань ефективності використання та наявності основних 

засобів на промислових підприємствах, приділяло увагу багато українських та 

зарубіжних вчених, зокрема:  І.  Ю.  Приварникова, М. Г.  Грещак, В. О.  Меца, 

Т. А. Бутинець, О. Г. Радєва, В. В. Бала [1],  Л. Л. Лазебник, Грибкова[2] та ін. 

 Основні засоби є найнеобхіднішими та найбільшими активами будь-якого 

промислового підприємства. Без них виробничий процес є абсолютно 

неможливим. Тому постійний нагляд за станом основних засобів, їх 

попереджувальне технічне обслуговування, підтримка в дієпридатному стані, 

безперервне оновлення та модернізація знаходяться під пильним наглядом. Бо 

саме  стан основних засобів дозволяє промисловим підприємствам випускати 

конкурентоспроможну продукцію, а в кінцевому результаті отримувати 

достатній для подальшого розвитку розмір прибутку [2]. 

Аналіз наявності та стану основних засобів за 2013-2015роки проведений 

в таблиці 1, свідчить,  про значне збільшення зносу основних засобів у 2015 

році до 76,9% ( у 2014 році ступінь зносу становив − 60,3%, у 2013 році ступінь 

зносу становив − 56,9%). За видами промисловості найбільші показники зносу 

має постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та 

переробна промисловість.  Первісна вартість основних засобів на промислових 

підприємствах країни  зростає, незважаючи на економічні, геополітичні та інші 

проблеми, але ступінь зносу досяг  критичного рівня. Через значне зношення 
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основних засобів посилюється технічна та технологічна відсталість 

промислових підприємств.  

Таблиця 1 

Наявність і стан основних засобів на промислових підприємствах України [3] 

Вид промисловості 

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. 
Ступінь зносу, у 

% 
первісна (переоцінена) 

вартість 
залишкова вартість 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Добувна 

промисловість і 

розроблення кар’єрів 

309757 362722 379055 132888 125714 159443 57,1 65,3 57,9 

Переробна 

промисловість 
599980 756277 1656971 299216 325762 400706 50,1 56,9 75,8 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

773134 758886 1736058 294675 292657 302267 61,9 61,4 82,6 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

66239 59936 70433 26954 25385 26767 59,3 57,6 62,0 

Всього 1749110 1937821 3842517 753733 769518 889183 56,9 60,3 76,9 

 

У теперішній час основні засоби промислових підприємств України 

зношені більш ніж на 50%.  Основні проблеми які ведуть до такого стану це: 

− дуже низькі темпи відновлення основних засобів, через відсутність 

коштів. Це спричинене тим, що законодавство України в сфері амортизаційної 

політики, по-перше, спрямоване більш на наповнення бюджету, чим на 

підтримку діяльності промислових підприємств, і по-друге, відсутній жорсткий 

контроль за цільовим використанням коштів амортизаційного фонду, і тому 

багато, навіть прибуткових, підприємств потрапили в замкнуте коло: без 

обігових засобів не отримати будь-якої продукції, а «будь-яка» продукція, 

отримана за допомогою зношеного обладнання є неконкурентоспроможною і 

не принесе коштів і прибутку виробникові; 

− дуже малий розмір інвестицій в українську економіку (рис. 1). 

Відтворення основних засобів на підприємствах відбувається за рахунок 

валових капітальних інвестицій, які спрямовані на створення, придбання, 

відновлення та поліпшення основних засобів [1]. 
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Рис. 1 Динаміка капітальних інвестиції промисловості за 2013-2015 рр. [3] 

 

Таким чином, стан основних виробничих засобів на промислових 

підприємствах є незадовільним , основні засоби використовуються недостатньо 

ефективно. Покращення стану основних засобів на промислових підприємствах 

та підвищення ефективності їх використання можливо досягти завдяки таким 

заходам: проведенням заміни частини застарілих технологій на нові, 

комп’ютеризовані технології, які будуть сприяти прискоренню виробництва та 

підвищенню продуктивності праці,  проведенням реконструкції тих виробничих 

дільниць і обладнання, які є «вузькими місцями», тобто стримують можливості 

збільшення обсягів виробництва, організацією навчання та перепідготовки 

інженерно-технічних працівників та основних виробничих робітників, які 

будуть відповідати за впровадження нового прогресивного обладнання та 

працювати на ньому. Покращення стану основних засобів можливе тільки 

завдяки оновленню та проведенню техніко-технологічної інноваційної 

модернізації. 
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Економічна безпека національного господарського комплексу 

характеризується сукупністю умов захищеності від внутрішніх і зовнішніх 

загроз функціонування і розвитку суб’єктів господарювання, їх здатності 

задовольняти потреби держави та її громадян (у товарах, роботах, послугах), 

реалізувати економічний потенціал, забезпечувати структурно і просторово 

збалансований розвиток національного господарства. 

Забезпечення економічної безпеки держави є системою 

інституціональних, організаційно-економічних, професійних та інших 

механізмів і засобів інвестування та фінансування процесів розвитку 

інноваційної інфраструктури, створення, розробки, технічного обґрунтування, 

впровадження у виробництво, просування інновацій та інноваційної продукції з 

метою посилення функціонально-структурних характеристик економічної 

безпеки держави. Основним завданням інвестиційно-інноваційного 

забезпечення економічної безпеки національного господарства є пошук, 

залучення та ефективне використання фінансово-інвестиційних ресурсів для 

проведення суб’єктами реального сектору економіки науково-дослідних та 

проектно-конструкторських робіт з метою активізації широкої інноваційної 

діяльності в межах забезпечення ефективного господарювання та зміцнення 

макроекономічної, виробничої, фінансової, інвестиційної, науково-

технологічної, зовнішньоекономічної, енергетичної, екологічної складових 

економічної безпеки держави [1, ].  

Слід зазначити, що економічна безпека України на сучасному 

посткризовому етапі розвитку характеризується негативним впливом ризиків і 
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загроз як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, а інвестиційно-

інноваційне забезпечення як один з найважливіших чинників її забезпечення 

використовується далеко не в повній мірі.  

Зауважимо, що ідентифікації ризиків та загроз відводиться доволі 

важливе місце в системі заходів екосестейту. Якщо ризики у більшій мірі 

стосуються небезпек, то до загроз відносять будь-які обставини або події, що 

виникають у зовнішньому середовищі, які можуть бути причиною порушення 

належного протікання функціональних бізнес-процесів, нанесення збитків 

соціально-економічній системі «підприємство», можливості припущення 

системної помилки в інвестиційно-інноваційній сфері як одному з 

найважливіших напрямів функціонування суб’єктів господарювання. Своєчасне 

виявлення та нейтралізація ризиків дозволяє посилити стабільність державної 

політики управління розвитком та забезпеченням конкурентоспроможності 

суб’єктів економіки, а через нього – національного господарства загалом. 

Водночас, усунення загроз - пряма запорука недопущення втрат в процесі 

інвестиційно-інноваційної діяльності, а, відтак, зростання міри її 

прогнозованості, економічної дієвості та ефективності, вмотивованості 

суб’єктів реалізації.  

За результатами проведеного системно-структурного аналізу [2], ризики 

та загрози інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки 

держави ми пропонуємо розподілити на:  

• макроекономічні (зменшення попиту на інвестиційно-інноваційну 

активність, зростання імпортозалежності та витіснення вітчизняного виробника 

з внутрішнього ринку, зниження попиту та зменшення обсягів фінансування 

науково-дослідної діяльності, скорочення частки інвестицій на інноваційну 

діяльність); 

• суб’єктні (низька розвиненість та зменшення чисельності 

інституцій підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності, нестабільність 

інституційного середовища та погіршення інфраструктури інвестиційно-

інноваційної діяльності, посилення територіальної концентрації мереж 
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підтримки інвестиційно-інноваційних заходів і проектів); 

• ресурсні (погіршення фінансово-інвестиційної забезпеченості 

інвестиційно-інноваційної активності, зниження інтелектуально-кадрового та 

матеріально-технічного потенціалу, зменшення частки використовуваних 

передових технологій, нерозвиненість інформаційного середовища 

інвестиційно-інноваційної діяльності), 

• процесні (погіршення економічної ефективності інвестиційно-

інноваційних суб’єктів господарювання, зниження активності зі створення, 

придбання і впровадження високих технологій, погіршення ресурсно-

психологічних передумов інвестиційно-інноваційної діяльності); 

• структурні (зниження частки інноваційно активних підприємств та 

інноваційної продукції, погіршення структури джерел формування та 

використання інвестиційних ресурсів). 

Преставлений розподіл ризиків і загроз інвестиційно-інноваційній 

діяльності дає можливість простежити доволі тісний взаємозв’язок між 

послабленням ризику ведення інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання у базових видах економічної діяльності та реальним 

підвищенням попиту на довгострокове фінансування в інноваційній сфері. 
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Ефективний розвиток промислових територіальних систем, впровадження 

корпоративно-кластерної моделі організації індустріального виробництва, 

ефективна модернізація промисловості немислимі без виваженої державної 

інноваційної політики, в т.ч. і у сфері промисловості. Ми переконані, що 

вітчизняна державна інноваційна політика не позбавлена кардинально значних 

недоліків, серед яких – неврахування інжинірингово-аутсорсингових 

орієнтирів. З іншого боку, умови новітньої конвергенції глобальної 

інформаційної системи вносять свої корективи в ці процеси, передусім 

зумовлюють необхідність кардинального пришвидшення темпів інноваційного 

розвитку української економіки. Ми вважаємо, що новітня конвергенція 

глобальної інформаційної системи – сходження національних інформаційних 

систем у світі, що активно глобалізується; процес уніфікації стандартів 

всесвітнього ІКТ-середовища, активізації трансферу комп’ютерних технологій; 

врешті це процес інтрузії інформаційно-комунікаційних технологій в 

соціально-економічну дійсність, що відбувається повсюдно на планеті з різною 

швидкістю і масштабом, завдяки так званому ефекту надолуження (менш 

розвинуті в області ІКТ країни мають можливість розвиватися більш швидкими 

темпами, ніж більш розвинуті, щоправда цей ефект може нівелювати недолуга 

державна політика таких країн у даній сфері); процес подолання дивергентних 

відмінностей у побудові різноманітних ІКТ-систем задля підсилення 

можливостей їхньої взаємодії між собою. Це все вимагає вибудовування 

стратегічних координат, в яких має проводитись грамотна державна 

інноваційна політика. У теорії підприємництва майже всі сучасні автори 

дотримуються тези про інноваційну функцію підприємця [2, 25], який 

інноваційно комбінує фактори виробництва. На наш погляд, враховуючи 

особливості української економіки, доцільно вважати, що інноваційну функцію 

повинен виконувати не підприємець, а науковець, в першу чергу у 

високотехнологічному виробництві. Саме науковці можуть взяти на себе 

аутсорсингові функції з управління промисловим наукоємним інноваційним 

виробництвом і саме вони стають в такому разі місцем зустрічі попиту на 
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інноваційну продукцію з пропозицією на неї. Вони стають головними 

суб’єктами на ринку, це сприяє вирішенню соціальних питань виконавців 

НДДКР, а науковий потенціал стає локомотивом економічного зростання.  

У той же час конкретним інструментом оцінки результативності 

державної інноваційної політики (ДІП) могла б стати тривимірна модель ДІП, в 

якій кожна з координатних осей описується конкретними показниками 

(кількість об’єктів інноваційної інфраструктури (x), кількість інноваційних 

аутсорсерів (y), кількість переданих/отриманих шляхом трансферу технологій 

(z)). В такій стереометричній моделі кожен регіон (адміністративно-

територіальна одиниця) відображається конкретною точкою в просторі. Таким 

чином результативність всієї ДІП описується просторовою фігурою і вже 

отримавши таку фігуру, дослідження цієї моделі переходить у площину 

предмета вивчення аналітичної геометрії в просторі і відповідно її 

інструментарій та можливості можна застосувати у зворотному порядку для 

коригування цілей ДІП, усунення територіальних диспропорцій інноваційного 

розвитку, формування рекомендацій для її удосконалення. Зокрема, мова йде 

про те, що в процесі імплементації такої моделі можна отримати комплекс 28 

дійсних арифметичних векторів (кожен з яких складається з векторних 

компонентів аутсорсингового, структурного та трансфертного вимірів ДІП), що 

дозволяє говорити про формування дійсного арифметичного простору з 

можливостями подальшого моделювання (інструментарій аналітичної та 

афінної геометрії дозволяє у цьому випадку додавання векторів, множення їх на 

число, здійснення еквіафінних чи центроафінних перетворень тощо). 

Отримавши векторне поле, можна піти далі і розрахувати циркуляцію 

векторного поля, яка, як відомо, розраховується як криволінійний інтеграл 

другого роду, взятий по довільному замкнутому контуру Г. Тоді виходить 

показник роботи силового (нашого векторного) поля за замкнутим контуром, і в 

такому випадку подальше дослідження стає предметом економічної фізики. 

Його економічний зміст в тому, що він може стати одним з індикаторів 

ефективності функціонування національної та регіональних інноваційних 



 130 

систем. Один із вимірів – трансфертний – можна визначити за допомогою 

введеного показника сумарного трансфертного обороту, який являє собою суму 

зовнішньотрансфертного (кількість переданих в інші країни та отриманих з 

інших країн (у випадку некомерційного трансферу інновацій) та придбаних в 

інших країнах і проданих в інші країни (у випадку комерційного трансферу) 

технологій) та внутрішньотрансфертного (кількість переданих та отриманих, 

придбаних та проданих технологій всередині країни) оборотів.  

Отже, на даному етапі, коли досягнуто певні (хоч і не завжди ефективні) 

результати у процесі розбудови (чи виокремлення елементів у випадку 

браунфілдівських структур) інноваційної інфраструктури в Україні, варто 

говорити про перманентну важливість формування в масштабах всієї країни 

мережі “інноваційного аутсорсингу”. В той же час, враховуючи українські 

реалії, слугувати такими аутсорсинговими компаніями можуть академічні НДІ 

та вузи. Інноваційний аутсорсинг – це той місток, який здатен ефективно 

поєднати промислове виробництво та сферу наукової діяльності і забезпечити 

їх ефективне функціонування в умовах глобального інформаційного процесу.  
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Інвестиційна привабливість відіграє вагому роль в активізації 

інвестиційних процесів. Високий рівень інвестиційної привабливості гарантує 
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стабільне надходження інвестицій в країну, додаткові надходження до бюджету 

держави, краще соціальне середовище в країні.  

В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові 

ринки збуту готової продукції оцінка інвестиційної привабливості окремого 

суб’єкта є важливим питанням. Оскільки, з одного боку – це основа для 

розробки його інвестиційної політики, а з іншого, – можливість виявити 

недоліки в діяльності підприємства, передбачити заходи щодо їх ліквідації та 

покращити можливості залучення інвестиційних ресурсів. А це допомагає 

інвесторам визначитися у своєму рішенні про інвестування. 

Однак, світовою теорією й практикою в галузі інвестування дотепер не 

вироблено досить коротких й у той же час вичерпних визначень таких понять, 

як інвестиційна привабливість підприємства і рівень інвестиційної 

привабливості. Ці визначення у різних статтях наукового й практичного 

характеру, присвячених цій тематиці, можуть нести неоднорідне навантаження, 

що призводить до помилок у процесі прийняття рішень. 

Поняття «інвестиційна привабливість» в економічній літературі з’явилось 

нещодавно, проте його трактування характеризується значною різноманітністю. 

Така неоднозначність та багатовекторність зумовлює відмінне сприйняття та 

розуміння змістового наповнення інвестиційної привабливості. 

Багатоваріантність у тлумаченні інвестиційної привабливості надалі ускладнює 

її діагностику, оскільки різне змістове наповнення категорії зумовлює різні 

підходи до її оцінювання та ідентифікування. З огляду на це, виникає 

необхідність в обґрунтованому уточненні змісту поняття “інвестиційна 

привабливість”.  На підставі узагальнення різних підходів і поглядів до 

розуміння категорії «інвестиційна привабливість» можна зробити висновок про 

їх неоднорідність, що зумовлено процесами, які відбуваються в галузях 

національного господарства і, найголовніше, з огляду на різний інвестиційний 

потенціал та інвестиційний ризик. 

Інвестиційна привабливість  –  це відносне поняття, що відображає думку 

певної групи інвесторів відносно співвідношення рівня ризику, рівня 
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прибутковості  і вартості фінансових ресурсів в тій або інший державі, регіоні  

або галузі. З іншої сторони  –  це сукупність деяких об’єктивних ознак, 

властивостей, засобів, можливостей економічної системи, яка обумовлює  

потенційний платіжний попит на інвестиції.    

Основними цілями оцінки інвестиційної привабливості є:  визначення 

поточного стану підприємства та перспектив його розвитку; розробка заходів 

підвищення інвестиційної привабливості; залучення інвестицій  у відповідних 

до інвестиційної привабливості обсягах та отримання комплексного 

позитивного ефекту від освоєння залученого капіталу. 

Основною вимогою до будь-якого методу визначення рівня інвестиційної 

привабливості є можливість інтерпретації отриманої інформації та прийняття 

на основі визначених показників ефективних і доцільних управлінських рішень, 

як з боку інвестора щодо вкладання коштів, так і з боку підприємства-

реципієнта щодо підвищення власного інвестиційного рейтингу.   

На інвестиційну привабливість конкретного суб'єкта безпосередньо 

впливають економічні умови функціонування й розвитку галузі сільського 

господарства. Крім того, через привабливість підприємства як складової 

частини інвестиційної привабливості галузі виявляється узагальнена 

характеристика щодо перспективності, вигідності, ефективності та мінімізації 

ризику вкладення інвестицій.  

Для визначення найбільш привабливих для інвестування підприємств 

було проведено R-аналіз фінансово-господарського стану за  основними 

напрямами: оцінка ліквідності та платоспроможності; оцінка фінансової 

стійкості; оцінка ділової активності; оцінка прибутковості. Дана система оцінки 

характеризується простотою і наочністю показників, що розраховуються, 

публічністю інформаційної бази аналізу, а також універсальністю.  
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Становлення України як самостійної демократичної держави не могло не 

зумовити створення і розвиток страхового ринку. Усунення монополії держави 

при вирішенні юридичних та економічних питань страхової справи і поява 

недержавних страхових компаній створили необхідну базу для організації 

ринкових відносин у страховій діяльності й передумови формування страхового 

ринку України. 

В умовах розвитку ринкової економіки посилюється значення 

страхування у суспільному відтворенні. Страховий  ринок  являє  собою  досить  

складне  явище,  має  свою  внутрішню  структурну  побудову  та  зовнішнє  

оточення.  Його  внутрішня  структура,  з  одного  боку,  представлена  

сукупністю  суб’єктів  страхового  ринку, з іншого  – об’єктами, тобто 

страховими продуктами, що реалізуються.  При  цьому  зовнішнє  оточення  

представлено  ланками  фінансової  системи  держави  та  сферою  міжнародних  

фінансів,  зв’язок  з  якими  визначається  напрямками руху грошових потоків. 

У ринкових умовах господарювання страховики через реалізацію 

механізму страхування мобілізують значний страховий капітал, який є 

важливим ресурсом, що може бути представлений на фінансовому ринку 

країни. 

Ринок  страхових  послуг  є    другим  за  рівнем  капіталізації  серед  

інших  небанківських   фінансових   ринків.  Загальна   кількість   страхових   

компаній  в Україні станом  на  30.09.2016 року становила  323 компанії. В 2015 

році кількість страхових компаній становила 423, а відповідно 2014 році 390 

компаній [2]. По цих показниках можемо зробити висновок, що страхова 

діяльність не є стабільною. 

Розвиток українського страхового ринку об’єктивно  

супроводжуватиметься проблемами росту, які на різних етапах були характерні 

для провідних страхових ринків зарубіжних країн. Це, в першу чергу, 

недостатній фінансовий потенціал українських страховиків, низька 

технологічність здійснення страхових операцій, відсутність нормального 

конкурентного середовища як фактора постійного підвищення якості страхових 
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послуг [3]. 

Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового 

ринку України необхідно здійснити ряд першочергових заходів: 

1) підвищити захист споживачів страхових послуг; 

2) збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність 

національного страхового ринку; 

3) розвивати інститут страхового брокерства; 

4) стандартизувати страхові продукти і системи менеджменту; 

5) забезпечити достатній рівень методологічної підготовки страхових 

механізмів; 

6) оптимізувати інвестиційну діяльність страхових компаній; 

7) підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку та 

інше. 

Неврегульованість діяльності страхових компаній також можна пояснити 

низьким рівнем вимог наглядових органів та недостатньою інформованістю 

потенційних страхувальників щодо фінансового стану страхових компаній. 

Фактично відсутній спеціалізований зовнішній аудит. На ринку України 

повинен існувати національний рейтинг страховиків, який адекватно б 

оцінював їхню діяльність і надавав правдиву й повну інформацію клієнтам та 

інвесторам про фінансову звітність та платоспроможність страховиків [4, с. 46].  

Оскільки страхова діяльність постійно пов’язана з різними ризиками 

через фінансовий механізм, виникає необхідність управління ризиками і 

фінансовими відносинами між страховиками і страхувальниками, тобто 

організації ризик-менеджменту. 

Основні правила, на підставі яких приймаються рішення в ризик-

менеджменті, зводяться до забезпечення максимального виграшу, а стратегія 

базується на оптимальних результатах при раціональному співвідношенні між 

ризиком і величиною отриманого прибутку. 
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Однією з основ правильної ідентифікації об’єктної складової 

управлінського обліку в сільському господарстві є встановлення домінуючих 

підходів до розгляду бухгалтерського обліку як системи і науки, які мають 

місце в його теоріях. При вивченні та узагальненні теорій бухгалтерського 

обліку видатний дослідник Я.В. Соколов дійшов висновку, що у кожній із них 

формується власна система уявлень про його предмет, а отже – і про ключові 

об’єкти. Так, група персоналістичних теорій встановлює, що предмет 

бухгалтерського обліку фокусується на особах, які зайняті в господарських 

процесах, та на визначенні, вимірюванні й оцінюванні їхніх економічних прав і 

обов’язків по відношенню до фірми. У нормативних теоріях розгляд предмета 

бухгалтерського обліку тяжіє до ресурсно-капітальної складової бізнесу (до 

господарських засобів та джерел їх утворення). При цьому нормативні підходи 

сфокусовані на пошуку оптимальних варіантів відображення операцій для 

забезпечення зрозумілості інформації для користувачів. Персоналістичні 

підходи сприяють оцінюванню та розкриттю потенціалу кожного співробітника 

та визначенню меж його відповідальності всередині фірми [1, С. 85].  

В Україні традиційно віддається перевага нормативним підходам. Не є 

виключенням і управлінський облік. Фактичними об’єктами в цих теоріях є 
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господарські засоби, джерела їх утворення та господарські процеси. В частині 

управлінського обліку виділення витрат як ключового об’єкта, який підлягає 

вимірюванню та управлінню, підпадає під це твердження. У сільському 

господарстві такими об’єктами управлінського обліку є витрати по культурах, 

групах культур, технологічних операціях, посівних площах у рослинництві, 

групах тварин, видах продукції тваринництва, виробничих ділянках у 

тваринництві тощо. При цьому питання постановки індивідуалізовано-

персоніфікованого обліку в розрізі працівників та виконавців із автоматичним 

визначенням за відповідними обліковими показниками ключових параметрів 

ефективності та результативності їхньої роботи навіть не виноситься на 

повістку дня. Однак ми вважаємо, що з огляду на розвиток інституціональної 

теорії бухгалтерського обліку, а від неї – і на розширення розуміння про 

відповідальність кожного окремого виконавця за результати його праці та за 

належну йому винагороду – питання постановки управлінського обліку (в 

першу і в основну чергу в частині використання ресурсів та формування 

виробничих витрат) в розрізі не продуктів і процесів, а саме першочергово в 

ракурсі облікового відображення трудових зусиль працівників, із системи якого 

формуватимуться і власне підсумкові «продуктово-процесні» показники, є 

лише питанням часу. Схематично переорієнтацію об’єктної складової 

управлінського обліку в сільському господарстві, яку ми вбачаємо в 

майбутньому і яка сприятиме подальшому набуттю практичного 

парадигмального значення, наведено на рис. 1. 

Отже, сучасний управлінський облік в сільському господарстві слід 

вважати похідною від обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. 

Тому об’єктами такого обліку сьогодні переважно є господарські процеси, 

продукція (послуги) і затрати по них, хоча значна частина авторів у сфері 

управлінського обліку повторюють дослідження зарубіжних вчених, виділяючи 

аморфні центри затрат, центри прибутків, центри інвестицій. Проте у практиці 

діяльності сільськогосподарських підприємств така концепція не працює. 

Насправді центрами відповідальності в аграрному бізнесі на сьогодні є 
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виробничі підрозділи, а на перспективу ознаками таких центрів будуть наділені 

окремі працівники. 

 

Рис. 1.  Гіпотетичний напрям розвитку об’єктів управлінського обліку в 

сільському господарстві на базі його інституціональної парадигми 

 

Облік в розрізі виконавців дозволить, по-перше, точно відносити витрати 

їхньої праці за продуктами та процесами; по-друге, за даними персонального 

обліку можна буде відслідкувати як раціональність витрачання ресурсів, так і 

продуктивність і інтенсивність праці, а це впливатиме на матеріальне 

стимулювання. А теоретичним підґрунтям такого розвитку об’єктів стануть 

постулати бухгалтерських теорій позитивістського напрямку, а конкретно – 

інституціональної теорії бухгалтерського обліку. Однак на сьогодні, 

повторимося, фокусування об’єктної складової управлінського обліку на інших 

показниках, ніж управління витратами, не приносить ані практичної користі, 

ані розвитку теоретичних знань бухгалтерів у сільському господарстві. 
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ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

ДЕРЖАВИ» 

Лупак Руслан Любомирович, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки  

Львівський торговельно-економічний університет 

 

Узагальнення процесів забезпечення функціонування та розвитку 

економіки держави варто проводити за допомогою поняття «економічна 

безпека держави», яке базується на низці визначень її сутності та 

концептуальності у характеристиці економічних процесів. Так, Я. Жаліло 

стверджує, що економічна безпека держави – це складна багатофакторна 

категорія, що характеризує здатність національної економіки до розширеного 

відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного 

населення та протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу 

її стійкому збалансованому розвитку; забезпечення кредитоспроможності 

національної економіки у світовій системі господарювання» [4, с. 141-143]. 

Автор вдало заклав у поняття економічної безпеки держави сучасні 

характеристики розвитку її економіки – розширене відтворення, адаптація до 

дестабілізаційних змін, відповідність світовим стандартам.  

Такої ж думки притримуються науковці у праці «Економічна безпека 

України в умовах глобалізаційних викликів» [3] та додають, що у визначення 

економічної безпеки держави варто закладати сукупність умов і факторів, які 

забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, 

здатність до постійного оновлення та самовдосконалення. Відтак, попередньо 

визначені концептуальні характеристики економічної безпеки держави можемо 

доповнити стабільністю, стійкістю, економічною незалежністю, 

самовдосконаленням та саморозвитком. 

Відмітимо думку З. Варналія, який розглядає економічну безпеку 

держави як систему економічних відносин, яка ґрунтується на механізмі 

узгодження економічних інтересів суб’єктів господарської діяльності, який дає 

можливість вирішувати економічні конфлікти з найменшими втратами та 
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забезпечує незалежність, стійкість, розвиток, адаптаційність та інерційність 

національної економіки у взаємодії із внутрішнім і зовнішнім середовищем [1, 

с. 54-55]. Таким чином науковець визначає базовий рівень забезпечення 

економічної безпеки держави через економічні відносини між суб’єктами 

господарської діяльності, ефективність яких дозволить вирішити завдання 

національного значення, що повністю відповідає ланцюгу взаємозв’язків різних 

рівнів безпеки – підприємства, держави, національної безпеки. Але не 

зрозуміло, яких пріоритетів повинна притримуватись держава, щоб убезпечити 

власну економіку від загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Тут 

актуальним є твердження А. Сухорукова: «… держава здатна бути економічно 

безпечною якщо підтримуватиме конкурентоспроможність економіки, 

ефективно захищатиме власні економічні інтереси та протистоятиме зовнішнім 

економічним загрозам, використовуватиме конкурентні переваги в 

міжнародному поділі праці» [6, 50-54]. На нашу думку, саме за критерієм 

конкурентоспроможності в повній мірі можна якісно охарактеризувати 

економічну безпеку держави, оскільки буде враховано не лише значна кількість 

чинників, а й проведено їх порівняння із значеннями інших країн.  

Іншої думки В. Геєць, який розглядає економічну безпеку держави як 

спроможність національної економіки забезпечити свій вільний, незалежний 

розвиток і утримати стабільність громадянського суспільства та його 

інститутів, а також достатній оборонний потенціал за будь-яких несприятливих 

умов і варіантів розвитку подій, здатність держави до захисту національних 

економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз [5, с. 5]. Практичне 

значення наукової думки підтверджує визначення необхідності формування 

оборонного потенціалу, що особливо актуально за обставин гострої небезпеки з 

боку країн-партнерів, стосовно яких сформувалась економічна залежність 

держави і наслідки розриву господарських зв’язків можуть принести значні 

грошові втрати.  

Найбільш комплексно характеристики економічної безпеки держави 

вдалось обґрунтувати О. Власюку, який стверджує: «… має позаринковий 
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характер і не є локалізованим сегментом проблеми захисту державних 

інтересів, оскільки виникнення проблем безпеки викликане не лише об’єктивно 

притаманними негативними явищами ринкового регулювання, але й загрозами 

суб’єктивно-функціонального характеру, які класично розподіляють на 

внутрішні і зовнішні та для їх виявлення під час прийняття державних 

управлінських рішень необхідним та ефективним інструментарієм є визначення 

порогових значень індикаторів безпеки» [2, с. 16-17]. 

Розгляд різних підходів до трактування економічної безпеки держави 

підтвердив комплексність та широту поняття і його практичну необхідність у 

використанні при визначенні економічного розвитку держави як головного 

параметру його темпу, циклічності, перспектив, управління та ін. 
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Інновації  ключовий фактор економічного розвитку сучасних держав. 

Інноваційна діяльність – процес, спрямований на реалізацію результатів 

закінчених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних 

досягнень у новий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у 

новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується у 

практичній діяльності, а також пов’язані з цим додаткові наукові дослідження і 

розробки. При цьому слід враховувати, що інноваційна діяльність означає весь, 

без виключень, інноваційний процес, починаючи з появи науково-технічної ідеї 

і завершуючи розповсюдженням продукту [1, с. 219]. 

Питома вага вітчизняних підприємств, що займаються інноваційною 

діяльністю є незначною, при цьому в 2015 р. їх частка суттєво скоротилася 

внаслідок загострення фінансово-економічної та політико-правової ситуації в 

країні (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1 Питома вага підприємств, що займались інноваційною діяльністю в 

2014-2016 рр. 

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні 

залишаються власні кошти господарюючих суб’єктів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у 2014-2016 рр. (млн. грн.) 

Рік 
Загальна 

сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

млн. грн.. 

2014 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2015 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2016 13813,7 13427 55,1 58,6 273 
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У 2016 р. сума власних джерел фінансування збільшилась практично на 

80 % порівняно з попереднім 2015 р., це, насамперед, пов’язано з реалізацією 

вектора євроінтеграції національної економіки, необхідністю виходу та 

подальшого просування українських виробників на європейських ринках, 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Але фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів іноземних інвесторів 

значно зменшилось в 2016 році, що в значній мірі обґрунтовано погіршенням 

соціально-економічної ситуації в країні, погіршенням інвестиційного клімату. 

Наведені на рис. 2 дані свідчать про те, що фінансування інноваційних 

процесів здійснюється в основному за рахунок власних коштів підприємств та 

установ, а всі інші джерела фінансування, особливо з державного бюджету, є 

найменш вагомими у структурі фінансування. 

 

 

Рис. 2 Структура джерел фінансування інноваційної діяльності в України 

протягом 2014-2016 рр., % 

Отже, одним із основних методів фінансування інноваційної діяльності 

господарюючих суб’єктів в Україні є метод самофінансування. 

Самофінансування – це економічна категорія, яка виражає суверенну поведінку 

господарюючих суб’єктів в умовах невизначеності (ризику) і обмеженості 

ресурсів, які виробляють блага для задоволення потреб населення з метою 

отримання комунікативно-синергетичного ефекту.  

Основними джерелами внутрішнього фінансування будь-якого 

підприємства є чистий прибуток, реалізація або здача в оренду 

невикористовуваних активів, амортизаційні відрахування та ін.  

Ще одним найважливішим джерелом самофінансування підприємств слугують 
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амортизаційні відрахування, які відносяться до витрат підприємства та 

відображають знос основних і нематеріальних активів.  

Організації мають можливість залучати власні кошти шляхом збільшення 

статутного капіталу за рахунок випуску нових акцій чи додаткових внесків 

засновників. До недоліків фінансування шляхом емісії звичайних акцій можна 

віднести: надання права участі в прибутках та управлінні фірмою більшого 

числа власників, можливість втрати контролю над підприємством, більш висока 

вартість залученого капіталу порівняно з іншими джерелами, складність 

організації та проведення емісії, вагомі витрати на її підготовку. 

У цілому нині українським підприємствам вигідніше залучати позики, які 

в умовах, що склалися, являють собою більш дешевий, легкий і ефективний 

спосіб залучення капіталу. Зарубіжний досвід показав, що участь держави 

(пряме фінансування) є невід’ємною частиною розвитку інноваційної 

діяльності [4]. У США, Франції і в ряді інших країн державне фінансування 

становить 50 % витрат на створення інновації. Пряме фінансування включає в 

себе надання субсидій, грантів, кредитів на пільгових умовах. Більш того, 

державна підтримка здійснюється за допомогою гарантії відшкодування 

частини вкладених коштів. Так, наприклад, в Німеччині на покриття половини 

суми від витрат на впровадження інновацій, держава надає безоплатні позики, а 

в США надаються гранти на підтримку інноваційних проектів (але розмір 

гранту не повинен перевищувати  75 %  від вартості проекту).На жаль, в 

Україні це реалізуються не в повній мірі, тому поки тільки можна припустити, 

що в разі більш активного використання перерахованих способів, Україна 

істотно прискорить свій інноваційний розвиток. 
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Секція 3 

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ГРОШОВО-

КРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Гудзовата Оксана Олегівна, к.е.н., доц.,  
доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті,  
Львівський торговельно-економічний університет 

 

Головним критерієм ефективності державної політики у сфері управління 

фінансовою безпекою є незалежність, стабільність, стійкість та здатність 

фінансової системи країни до подальшого удосконалення і розвитку. Цього 

можливо досягнути шляхом виважених кроків та дій за всіма складовими 

фінансової безпеки, де значна роль відводиться заходам з регулювання грошово-

кредитної сфери.  

В теорії економічної безпеки для оцінювання стану стійкості і 

життєздатності соціально-економічних систем, які є об’єктами аналізу, а також 

ефективності реалізовуваних державою заходів і використовуваних засобів 

застосовується специфічний методичний апарат як за підбором особливих 

підходів, методів і методик, так і за характером і принципами формування 

висновків, узагальнень та заключень.  

Методологія оцінювання фінансової та грошово-кредитної безпеки 

об’єктивно складна, комплексна, неоднозначна (залежно від мети і завдань 

оцінювання, неоднорідності характеристик стану і динаміки фінансово-

господарської діяльності на різних рівнях, у видах економічної діяльності, 

секторах та сегментах фінансово-економічної системи, міри впливу зовнішніх і 

внутрішніх чинників) та ще не усталена. 

Втім окремі методи діагностики стану безпеки стали досить часто 

вживаними. Це методи експертної оцінки, аналізу та обробки сценаріїв, 

оптимізації, багатовимірного статистичного аналізу, теорії штучних нейронних 

мереж, теоретико-ігрові методи. Експертними методами при оцінюванні безпеки в 
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основному визначається інтегральний показник надійності соціально-економічної 

системи, її здатності протидіяти внутрішнім і зовнішнім ризикам та загрозам. 

Метод аналізу та обробки сценаріїв дозволяє проводити багатоваріантний 

ситуаційний аналіз безпеки. При цьому сценарії є вираженням можливого 

розвитку систем безпеки, вони пов’язують зміни зовнішніх умов із 

результуючими змінними. Використання засобів математичного моделювання 

дозволяє уточнювати і конкретизувати початкові прогнози, створювати нові 

варіанти сценаріїв у межах передбачуваних моделей. При застосуванні цього 

методу стає можливою побудова ефективних систем підтримки та прийняття 

рішень, що сприяє розв’язанню багатьох задач забезпечення фінансової безпеки.  

Для моделювання стану об’єктів безпеки у царині фінансів та економіки 

використовуються також і методи оптимізації, які базуються на побудові 

алгоритмів знаходження максимумів (мінімумів) функції і точок, в яких вони 

досягаються, при наявності обмежень та без них. Цей підхід використовується при 

здійсненні аналітичного опису досліджуваних процесів з метою синтезу певного 

обраного критерію безпеки. Методи багатовимірного статистичного аналізу дають 

змогу обчислювати  характеристики динаміки розвитку параметрів та індикаторів 

безпеки, а також виявляти закономірності минулих тенденцій та оцінювати 

можливість їх проектування на майбутнє. До цієї групи методів належать: 

кореляційний, регресійний, коінтеграційний, компонентний, факторний, 

кластерний, частотний, гармонійний, спектральний та крос-спектральний аналіз, 

аналіз часових рядів. Використання методів теорії штучних нейронних мереж для 

аналізу безпеки може пояснюватися їх перспективністю щодо моделювання 

складних, нелінійних залежностей та вирішення проблем розмірності у грошово-

кредитній сфері та системах державних і корпоративних фінансів. Теоретико-

ігрові методи використовуються для аналізу багатосторонніх конфліктних 

ситуацій із урахуванням їх взаємовпливу. Тому цей метод забезпечує непогані 

результати, коли реальні процеси можливо формалізувати в ігровій постановці.  

Оцінювання стану грошово-кредитної і фінансової безпеки, а також 

ефективності державної політики їх забезпечення передбачає постійний 
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моніторинг цих процесів як загалом, так і за функціонально-структурними 

складовими. Кількісне оцінювання останніх має на меті вирішення таких завдань: 

вибір системи показників аналізу сфер життєдіяльності; формування граничних 

значень показників у межах окремих стадій життєвого циклу; розробка 

комплексної системи оцінювання рівня безпеки; шкалування рівнів економічної та 

фінансової безпеки. 

У науковій літературі вже давно вдавалися до спроб кількісного оцінювання 

стану економічної та фінансової безпеки. Це забезпечило появу великої кількості 

підходів, серед яких – індикаторний, ресурсно-функціональний, економіко-

математичний, прибутково-інвестиційний, забезпечення економічної дієвості чи 

визначення вартості. Разом з тим, єдиного загальновизнаного та такого, що не 

містить недоліків, підходу на сьогодні об’єктивно не існує. Адже фінансова 

безпека явище складне, багатогранне, залежить від ресурсного та фінансово-

економічного потенціалу, життєздатності соціально-економічних систем, їх 

фінансово-економічної ефективності, стійкості, ліквідності, платоспроможності, 

збереженості майна та інформації, ресурсів, раціональності планування і 

прогнозування діяльності. 

Отож, для оцінювання ефективності державної політики регулювання 

грошово-кредитної сфери та забезпечення фінансової безпеки держави передусім 

потрібно визначитися з сукупністю загальних індикаторів, які б 

використовувалися для оцінювання стану грошово-кредитної сфери держави. 

Зауважимо, що в економічній літературі можна віднайти доволі багато спроб 

визначення переліку відповідних показників – критеріїв. 

Узагальнюючи наведене вище, до головних критеріїв, що доцільно 

враховувати при вибудуванні відповідної методики оцінювання ефективності 

реалізації грошово-кредитної політики, слід віднести: цінову стабільність, 

виваженість курсової та процентної політики, достатність грошової бази та 

грошової маси, узгодженість політики із цілями вищого рівня, її контрольованість, 

вимірюваність, достовірність та своєчасність використовуваної інформаційно-

аналітичної бази, стійкість, незалежність, здатність грошово-кредитної сфери до 
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розвитку, реалізація її ролі, функцій і завдань в системі забезпечення фінансової 

безпеки держави. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Гурт Аліна Михайлівна, Терещенко Вікторія Михайлівна, студентки 

Піпа Станіслав Вячеславович, аспірант 

Гришко Наталя Євгенівна., к.е.н., доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

Іванов Сергій Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансів і маркетингу 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

Інвестиції в наявній на сучасному етапі нестабільній економічній ситуації 

в Україні відіграють важливу роль у розвитку промислової діяльності, оскільки 

вони є одним із основних факторів забезпечення довгострокового економічного 

зростання. Значення інвестицій для українських промислових підприємств 

сьогодні підвищується, адже вони сприяють реалізації обраних стратегій, щодо 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, як на 

національному, так і на міжнародному рівнях та знешкоджують наслідки 

політичної та економічної кризи. Інвестиції мають велике значення і для 

забезпечення ефективної інтеграції українських промислових підприємств у 

європейську економіку. 

 Дослідженню питань інвестування промислової діяльності та 

інвестиційних процесів приділяли увагу багато  українських та зарубіжних 

вчених,   зокрема:    В. М.  Гейць,   О. О.   Лемішко,   С. Шмідт,  Л. О. Петкова,  

О.  О.  Другов,  Ю. В.  Макогон,  М. Грідасова,   В. Л. Оcецький,   І. А.  Бланк, 

Н. Є. Гришко [1].  Дана тематика на сьогодні також є досить актуальною.  

 Залучення інвестицій до економіки України на даний момент є 

проблемою, що вирішується в умовах світової економічної кризи, адже попит 

на інвестиції значно перевищує їх пропозицію, а при практично повній 

відсутності власних засобів інвестування дедалі гостріше постає питання 
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нестачі інвестиційних ресурсів для розвитку промислової діяльності [3].   

 Аналіз  капітальних  інвестицій за видами промислової діяльності за 

2012-2016 роки свідчить про те, що інвестиції в промисловість на кінець 2016 

року становлять найбільшу суму за цей період ‒ 108635,2 млн. грн., у 2015 році 

це значення було меншим – 84168,0 млн. грн. Такі позитивні зрушення 

відбулися, в першу чергу, через збільшення інвестицій в добувну 

промисловість,  харчову промисловість та постачання електроенергії, газу. 

Найбільшу питому вагу у структурі капітальних інвестицій за видами 

промислової діяльності у 2016 році займає постачання електроенергії, газу ‒ 

27,5% добувна промисловість – 20%, харчова промисловість ‒ 15,6%, 

металургійна промисловість – 13,2%. В свою чергу, за період 2012-2016 років 

спостерігаються недостатні обсяги інвестування нафтопереробної 

промисловості, виробництва комп’ютерів, електронної продукції та 

машинобудування, тому дані промислові види діяльності в Україні і 

знаходяться на низькому рівні (табл. 1). 

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2012-2016 роки [2] 

Види промислової діяльності 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

млн.грн % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн % млн.грн % 

Добувна промисловість 30680,8 32.2 23229,6 22.8 18287,8 22.1 17246,3 20.5 21740,0 20.0 

Харчова промисловість 11881,7 12.5 14454,1 14.2 13313,6 16.1 12653,0 15.0 16938,5 15.6 

Легка промисловість 369,7 0.4 396,8 0.4 544,0 0.7 916,1 1.1 1695,3 1.6 

Деревообробна промисловість 1656,2 1.7 2346,8 2.3 1865,4 2.3 3542,2 4.2 3581,1 3.3 

Нафтопереробна промисловість 1212,7 1.3 671,6 0.7 555,6 0.7 671,2 0.8 734,9 0.7 

Хімічна промисловість 2538,4 2.7 2636,0 2.6 2019,8 2.4 1830,7 2.2 1655,5 1.5 

Фармацефтична промисловість 784,5 0.8 948,8 0.9 1384,4 1.7 1628,6 1.9 1669,3 1.5 

Виробництво неметалевої 

мінеральної продукції 
3296,5 3.5 3610,6 3.5 3424,0 4.1 3560,5 4.2 5857,0 5.4 

Металургійна промисловість 8955,9 9.4 10669,6 10.5 11832,7 14.3 12503,4 14.9 14341,4 13.2 

Виробництво комп’ютерів, 

електронної продукції 
244,9 0.3 247,3 0.2 232,1 0.3 383,8 0.5 621,4 0.6 

Виробництво електричного 

устатковання 
748,1 0.8 754,0 0.7 591,3 0.7 768,9 0.9 1125,3 1.0 

Виробництво машин не 

віднесених до інших 

угрупувань 

2658,3 2.8 2271,4 2.2 2019,3 2.4 1879,6 2.2 2215,4 2.0 

Машинобудування 2582,6 2.7 2811,5 2.8 2438,4 2.9 3261,4 3.9 3203,9 2.9 

Виробництво меблів, ремонт  969,5 1.0 1207,1 1.2 819,9 1.0 963,7 1.1 1363,2 1.3 

Постачання електроенергії, газу 25104,4 26.4 33635,0 33.0 22580,0 27.3 21039,9 25.0 29885,7 27.5 

Водопостачання 1534,3 1.6 1968,1 1.9 835,5 1.0 1318,7 1.6 2007,3 1.8 

Всього 95218,5 100 101858,3 100 82743,8 100 84168,0 100 108635,2 100 
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Основними проблемними аспектами інвестування у промисловість в 

Україні на сучасному етапі, є: неефективна диференційована політика держави 

та недостатня підтримка експортоорієнтованих галузей промисловості, 

відсутність дієвих механізмів стимулювання реінвестування прибутків 

промислових підприємств, низький рівень фінансування інвестиційної 

діяльності за рахунок коштів державного бюджету та іноземних інвесторів, 

підприємства змушенні інвестувати свої власні кошти (рис. 1), погіршення 

структури інвестування економіки, в якій знизилась частка інвестування 

машинобудування та нафтопереробної промисловості, натомість зросла частка 

інвестування у постачання електроенергії, газу і високий ступінь зносу 

основних засобів промислових підприємств і висока енергоємність та 

ресурсоємність виробництва, низький технологічний рівень і низька 

інноваційна спроможність економіки.  

 

Рис. 1  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування на кінець 2016р.  

Таким чином, інвестування промислової діяльності на сучасному етапі в 

Україні потребує модернізації, що головним чином, полягає в проведенні 

послідовної системної державної політики спрямованої на радикальне 

збільшення обсягу інвестицій і технологічне оновлення існуючих виробничих 

потужностей, створення нових виробництв. Промисловим підприємствам 

необхідне залучення внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів та 

створення ефективної системи управління інвестиційними процесами. 

Важелями активізації інвестиційної діяльності українських підприємств можуть 

стати ефективні способи фінансування та корпоративного управління, 

синергетичний ефект від взаємодії яких сприятиме зростанню промислової 

діяльності, а отже й добробуту України в цілому. 
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У сучасній економічній ситуації в Україні рівень невизначеності та 

ризику стрімко збільшується, виникає необхідність у пристосуванні до 

ринкових умов, які постійно змінюються. Проблема управління 

сільськогосподарськими підприємствами є складною й багатогранною, оскільки 

галузь має  специфічні особливості. Значна роль в господарському механізмі 

сільськогосподарських підприємств належить прибутку, тому що прибуток є не 

тільки стимулом діяльності підприємств, а й основним джерелом їх розвитку. 

Дослідженню питань управління прибутком підприємств присвячено 

роботи    таких    українських   та   іноземних   науковців:   Г.  А.   Семенов, П. 

С. Березівський, О. В. Березін, І. О. Бланк, М. Д. Білик, А. В. Кендюхов, О.Р. 

Кривицька, Н. Є. Гришко [2]  та інші. Однак в їх роботах ще не до кінця 

розкрито особливості управління прибутком сільськогосподарських 

підприємств у сучасних умовах, тому тема є актуальною. 

Головною метою управління прибутком підприємства є визначення 

найбільш ефективних шляхів його формування і оптимального розподілу, 

спрямованих на розвиток діяльності підприємства та зростання його ринкової 

вартості [1]. Система управління формуванням прибутку включає такі складові: 

управління формуванням прибутку; аналіз складу та структури прибутку 
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підприємства; управління використанням прибутку;  аналіз тенденцій зміни 

обсягу й структури прибутку, установлення оперативного контролю за 

формуванням прибутку. 

Прибуток є основним економічним показником, що характеризує 

результативність діяльності та забезпечує стабільність як окремого 

підприємства, так і усієї галузі в цілому, гарантує фінансову незалежність. 

Фінансові результати сільськогосподарських підприємств України за 2009-2015 

роки коливаються у межах 7576,4 млн. грн. у 2009 році і 102279,0 млн. грн. у 

2015 році. За період 2009-2012 років чистий прибуток збільшувався, у 2013 році 

значення зменшилося і у 2014-2015 роках знову спостерігається зростання 

(табл. 1, рис. 1).  

У 2015 році значення стрімко зросло, головним чином, через вклад 

сільськогосподарських підприємств з таких областей України, як Полтавська  

(16469117,9  тис. грн. чистий прибуток) та Черкаська (7693196,2 тис. грн. 

чистий прибуток) [3]. За 2014-2015 роки простежується також позитивна 

динаміка до збільшення показників рентабельності операційної діяльності і 

усієї діяльності сільськогосподарських підприємств України, що означає, 

ефективніше здійснення своєї діяльності (рис. 1).  

Таблиця 1  

Фінансові результати сільськогосподарських підприємств України [3] 

Рік 

Чистий 
прибуток, 
млн. грн. 

 

Підприємства, які 
одержали чистий 

прибуток 

Підприємства, які 
одержали чистий 

збиток 

Рівень рентабельності, 
% 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємст
в 

фінансовий 
результат, 
млн. грн. 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємст
в 

фінансовий 
результат, 
млн. грн. 

усієї 
діяльності 

операційно
ї діяльності 

2009 7576,4 69,2 5242,9 30,8 2333,5 14,4 13,8 
2010 17253,6 69,6 22094,9 30,4 (4841,3) 21,1 24,5 
2011 25267,0 83,5 30182,3 16,5 (4915,3) 27,0 24,7 
2012 26728,4 78,6 33570,1 21,4 (6841,7) 20,5 22,8 
2013 15806,0 80,2 26617,9 19,8 (10811,9) 11,2 12,2 

2014 21413,4 84,7 51668,0 15,3 (30254,6) 9,3 21,4 

2015 102279,0 88,9 127360,1 11,1 (25081,1) 30,5 43,1 
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Рис. 1 Динаміка чистого прибутку та рентабельності операційної 

діяльності і усієї діяльності сільськогосподарських підприємств України  

 

Фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств є 

дуже нестійкими, адже на них впливає така велика кількість чинників, яких не 

знає жодна інша галузь. Окрім тих факторів, що пов’язані з технологіями 

виробничих процесів, сільськогосподарське виробництво знаходиться в 

залежності від мінливості і погодних аномалій, наявності шкідників і хвороб, 

зміни цінових пропозицій на ринках сільськогосподарської продукції і засобів 

сільськогосподарського виробництва, помилок управління і законодавства, 

політичної кризи в країні. Тому головною метою багатьох економічних 

досліджень має стати саме прагнення винайти шляхи стабілізації і підвищення 

прибутків сільськогосподарських виробників. 

Таким чином, ефективне управління прибутком сільськогосподарських 

підприємств передбачає : удосконалення планування розподілу фінансових 

ресурсів підприємства, підвищення обсягів виробництва і реалізації товарів, 

робіт, послуг, що є основним джерелом надходження прибутків, проведення 

стимулюючих заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці 

персоналу, впровадження системи управління витратами, підвищення вимог до 

організації управління матеріальними ресурсами, посилення ролі функцій 

регулювання у формуванні кредитної політики, здійснення ефективного 

контролю фінансових результатів підприємств. Реалізація запропонованих 

заходів щодо розвитку механізму управління прибутком сільськогосподарських 

підприємств сприятиме забезпеченню сталого розвитку підприємств 
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необхідними і достатніми фінансовими ресурсами, що дозволить максимізувати 

чистий прибуток за припустимого рівня фінансових ризиків на сьогодні і в 

майбутньому.  
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Сучасний стан економіки України та її регіонів характеризується 

кардинальними змінами в усіх галузях, в тому числі у системі охорони  

здоров’я, від ефективності функціонування якої залежить здоров’я кожної 

людини та нації в цілому.  

Значущість проблеми формування та використання ресурсного 

потенціалу системи охорони здоров’я значно загострюється у сучасних 

соціально-економічних умовах, які притаманні Україні, оскільки її вирішення в 

умовах недостатнього фінансування галузі поєднується з низькою 

ефективністю та нераціональністю використання ресурсів, обумовленою 

незбалансованістю структури, процесу і результату медичної допомоги. 

В умовах трансформації соціально-економічних і політичних відносин в 

Україні спостерігається загострення цілого ряду проблем у системі охорони 

здоров’я, які потребують нових наукових підходів до розв’язання та прийняття 

принципових рішень як на рівні держави, так і її регіонів. Зауважимо, що на 

сьогодні Україна за таким показником, як рівень витрат на охорону здоров’я на 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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одну людину, займає 89 місце у світі (серед 184 країн), а за показником 

тривалості життя – 108 місце [2]. 

В Україні діє бюджетна модель фінансування системи охорони здоров’я, 

коли переважна частина видатків здійснюється з Державного та місцевих 

бюджетів.  

Так, на сьогодні основними джерелами фінансування галузі є [1]: 

- Кошти державного та місцевого зведеного бюджету і соціального 

страхування – 51,7% загальних втрат на охорону здоров’я (з них 76,8%- кошти 

місцевих бюджетів, а 23,2% виділяє держава); 

- Кошти приватних домогосподарств, роботодавців, некомерційних 

організацій, що обслуговують домогосподарства, - 48,1%; 

- Кошти з іноземних джерел (міжнародних донорських організацій), 

спрямовані в систему охорони здоров’я України, - лише 0,2%. 

У 2017 році передбачено видатки на підвищення якості променевої 

терапії при лікування онкологічних захворювань (3,4 млн. грн.) та 

запровадження медичної інформаційної системи (20,3 млн. грн.) у 

Національному інституті раку. На його реконструкцію і розширення виділено 

124,2 млн. грн., що на 8% більше порівняно з минулим роком [3].  

Видатки для Державної служби України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками у 2017 році становлять 78,5 млн. грн.. (на 61,8% більше 

порівняно з минулорічним Держбюджетом), з них 57,2 млн. грн.. – на оплату 

праці. 

Зазначимо, що в 2017 р. на систему охорони здоров’я виділено близько 

2,8% ВВП, хоча за розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я та 

Європейського Союзу для ефективного функціонування системи охорони 

здоров’я її фінансування має становити не менше 6-8% ВВП.  

В Україні досі практично не розв’язано питання створення єдиного 

медичного простору, а бюджетні кошти на фінансування медицини є 

розпорошеними, що призводить до неефективного використання вкрай 

обмежених ресурсів державного бюджету.  
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В умовах сучасного розвитку соціально-економічних процесів, що 

відбуваються в Україні, питанню ефективної реалізації міжбюджетних відносин 

на всіх ланках бюджетної системи приділяється чимало уваги. Оскільки саме 

від того, яким чином відбувається функціонування таких відносин, залежить 

подальший стан економіки як країни в цілому, так і окремих її складових. 

Актуальність теми обумовлюється тим, що міжбюджетні трансферти слід 

розглядати як важливу складову міжбюджетних відносин, що безпосередньо 

впливає на забезпеченість громадян суспільними послугами, вирівнювання 

рівня бюджетної забезпеченості, виконання важливих економічних і соціальних 

програм. 

У сфері міжбюджетних відносин відображаються інтереси усіх учасників 

бюджетного процесу: з одного боку - держави та регіонів, з іншого боку - 

фінансовий результат функціонування економіки регіонів залежить від 

досконалості регіональної бюджетної фінансової політики держави, яка має 

стимулювати нарощування доходів місцевих бюджетів.  

Проте для подальшого вдосконалення міжбюджетного регулювання 

необхідно своєчасно виявляти основні проблеми, що потребують вирішення.  

Збережені міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами слід 

http://www.apteka.ua/article/397685
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_106_18
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2F
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розглядати на сьогодні не лише як елемент системи вирівнювання, а як форму 

співпраці між місцевими бюджетами одного чи різних рівні бюджетної системи 

з метою досягнення цілей задоволення інтересів громадян у отриманні 

максимального обсягу соціальних послуг [1]. 

Проблема фінансового забезпечення розвитку територій стоїть фактично 

перед усіма країнами. Суть її в тому, що адміністративно-територіальні 

утворення мають неоднаковий природний і фінансовий потенціали. 

Необхідність застосування міжбюджетних трансфертів випливає з того, що в 

системі державних фінансів, за даного розподілу податків та функцій між 

рівнями держави, виникають вертикальний та горизонтальний дисбаланси, які 

можуть бути подолані лише передачею коштів від державного бюджету до 

бюджетів нижчого рівня. Поняття фінансової самостійності регіонів 

визначається показником власних надходжень до бюджетів територіальних 

громад, що знаходяться на їх територіях, та можливістю за рахунок цих 

надходжень здійснювати на місцях політику спрямовану на соціально-

економічне зростання адміністративно-територіальної одиниці. 

Отже, з метою розвитку і вдосконалення міжбюджетних відносин 

передусім потрібно: 

 раціонально розмежувати видатки і доходи між складовими бюджетної 

системи; 

 стимулювати зацікавленість місцевих бюджетів щодо розвитку їх 

економічного потенціалу; 

 надавати інвестиційну підтримку різним регіонам України; 

 підвищити контроль власних доходів бюджетів адміністративно-

територіальних утворень; 

 чітко розмежувати й закріпити відповідальність учасників 

міжбюджетних відносин за здійснення бюджетних повноважень тощо. 

Одним із першочергових завдань економічних перетворень Україні є 

реформування фінансових відносин держави і місцевого самоврядування, які 

передбачають розширення функцій і повноважень органів місцевого 
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самоврядування в галузі розробки та реалізації політики місцевого і 

регіонального розвитку. Безумовно, багато що залежить від зусиль самих 

органів місцевого самоврядування, усвідомлення ними необхідності 

інноваційного розвитку наявного соціально-економічного потенціалу та 

інфраструктури в умовах індустріальної економіки і науково-технічного 

прогресу. 

Досить вагомими аспектами у зміцненні власної дохідної бази місцевих 

бюджетів буде стабільна законодавча база організації міжбюджетних відносин 

у напрямку дотримання єдиних принципів у процесі визначення обсягів дотацій 

та субвенцій (економічної ефективності, соціальної справедливості, політичної 

стабільності) та з використанням простої та зрозумілої методики їх обчислення 

[4]. 
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Використання поняття «податкове адміністрування» досить поширене у 

пострадянській економічній вітчизняній та зарубіжній літературі. Його 

виникнення зумовлене насамперед необхідністю пошуку адекватних ринковим 

економічним умовам методів та інструментів управління податковими 
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правовідносинами з метою досягнення необхідного фіскально-економічного 

ефекту. Цілком очевидно, що податкове адміністрування є складовою цілісного 

управлінського комплексу на різних рівнях податкової системи. Йому 

притаманні певні специфічні функціональні ознаки, такі як: 

✓ За формою здійснення податкове адміністрування слід розглядати 

як управління комплексом фінансових відносин, що виникають між усіма 

суб’єктами оподаткування, тобто між державою, державними податковими 

органами, безпосередніми платниками податків, а іноді й опосередкованими 

носіями фіскальної суті. В практичній площині вказані управлінські механізми 

спрямовуються на дотримання законодавчих норм і правил, що регламентують 

організацію податкового процесу, технології податкових відносин, фінансово-

правову відповідальність за порушення законодавства про податки, 

компетенцію й повноваження державного фіскального апарату.  

✓ Податкове адміністрування як елемент управлінського процесу 

ґрунтується на формалізовано-змістовній філософській складовій останнього, 

оскільки форма втручання в податкові відносини істотно впливає на їх зміст. 

Урядові інстанції, отримуючи фіскально-економічну інформацію внаслідок 

проведення адмінуправлінської податкової роботи щодо реалізації та 

дотримання податкового законодавства, мають всі необхідні підстави для 

узагальнення наслідків функціонування системи оподаткування та оцінки 

ефективності податкової політики. Водночас суб’єктивізація фіску потребує 

чіткої регламентації повноважень, які покладені на бюрократичний апарат. 

Дослідник теорії бюрократії та бюрократизації податкового менеджменту М. 

Вебер, зокрема, зазначав: «бюрократія характеризує чисту організаційну форму 

раціонально-правової влади»; «…бюрократія є парадигмою національності … 

»; «В концепції формальної раціоналізації бюрократія виступає одним із 

основних результатів і водночас необхідною передумовою процесу 

раціоналізації управління» [1, С.180]. Особливий акцент він робив на значенні 

бюрократії як раціональної форми організації, що передбачає застосування 

низки ефективних методів досягнення поставлених цілей [1, С.289]. Отже, 



 160 

призначення бюрократії випливає з необхідності організації процесу 

адміністрування податкових платежів і має об’єктивну основу навіть за умови 

певних відхилень в діях бюрократичного апарату або ж його невідповідності 

фіскальним реаліям. 

✓ Характерною особливістю адміністрування як елемента управління, 

яка випливає із зазначеного вище, слід вважати домінування контрольної 

функції над іншими функціями податкового менеджменту. Відповідно до 

класичної моделі ідеального типу бюрократії податковий контроль є 

формальним фінансовим явищем, яке чітко регламентується законодавчо 

визначеними правилами, методиками, інструкціями. 

Виступаючи функціональною складовою податкового адміністрування, 

податковий контроль насамперед спрямований на зміцнення платіжної 

фіскально-бюджетної дисципліни. Реалізація вказаного завдання тісно 

пов’язана з виконанням таких функцій адміністрування як планування та 

прогнозування, організація й мотивація, які, своєю чергою, здатні формувати 

якісні передумови підвищення дієвості, превентивності, ефективності 

державного податкового контролю. 

В трансформаційному економічному середовищі особливо важливого 

значення в податковому адмініструванні набуває функція планування і 

прогнозування. Традиційно зміст останньої розкривається в перспективних 

оцінках стану податкової системи, розрахунках сум податкових надходжень як 

у короткостроковому, так і в довгостроковому бюджетних періодах. Однак, як 

свідчать фіскально-економічні потреби сьогодення, податкове планування в 

частині здійснення контрольно-перевірочних заходів доцільно переорієнтувати 

на складання планових завдань проведення всіх форм податкового контролю, 

насамперед наступного, який проводиться методом податкових перевірок, а 

також на цілеспрямований вибір платників податків для документальних 

перевірок з огляду на рівень ймовірності ухилення від оподаткування або 

заниження його об’єктів. За розрахунками відомого російського фахівця в 

галузі податків Д. Черника ефективність виїзних перевірок платників податків 
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податковими органами щодо правильності, повноти, своєчасності розрахунків з 

бюджетом на 50 – 75% залежить від правильності вибору підконтрольного 

об’єкта [3, С.63-64]. 

Організаційно-мотиваційна функція податкового контролю спрямована 

на здійснення низки заходів щодо підвищення ефективності контрольно-

перевірочної роботи за законністю, правильністю, повнотою і своєчасністю 

сплатити податків та інших обов’язкових платежів, утримання яких належить 

до компетенції податкових органів, стабілізацію розрахунково-платіжної 

дисципліни, попередження фактів ухилення від оподаткування та його 

перекладання, загальне поліпшення методів і прийомів податкової роботи 

органів податкової служби.  

Реалізація окреслених функцій здійснюється через типологічно-

організаційну структуризацію фіскального апарату, створення механізмів 

координації роботи його структурних підрозділів з метою досягнення 

організаційної єдності діяльності всіх ланок Державної податкової 

адміністрації, їх взаємодії з правоохоронними органами, Контрольно-

ревізійною службою, іншими контролюючими органами, з органами 

державного управління та місцевого самоврядування, а також платниками 

податків. 
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Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

 

Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики в Україні є правовий 

та соціальний захист громадян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. У сучасних економічних умовах гостро стоїть питання 

функціонування сфери соціальних послуг, досягнення її стабільності, 

запровадження інноваційних підходів до пріоритетів надання соціальних 

послуг.  

Особливістю бюджетної практики в нинішніх умовах є досить низька 

ефективність соціальних видатків, яка призвела до економічної кризи у 

функціонуванні закладів соціального спрямування. Чинниками, що негативно 

впливають на процес оптимізації надання соціальних послуг, є: недосконалість 

та неефективність бюджетно-кошторисного фінансування, за якого 

«здійснюється утримання сукупності установ без залежності від обсягу і якості 

надання ними послуг» [3]; фінансування зорієнтоване на державні заклади та 

заходи, а не на результати надання послуг [3]; відсутність стратегічного 

планування, системи стандартів та нормативів вартості соціальної послуг, 

кількісних показників результативності, системи моніторингу якості послуг; 

низька адресність соціальних програм; не запроваджено ефективних механізмів 

раннього виявлення осіб, планування та надання соціальних послуг з 

урахуванням визначених потреб; обмеженість джерел формування фінансових 

ресурсів, незначна частка позабюджетних асигнувань; недосконалість 

механізмів залучення недержавних і приватних соціальних служб. 

Фінансове забезпечення галузі залежить від впливу інфляційних процесів, 

що зумовлює проблему недостатнього фінансування інституційних закладів. Як 

відомо з офіційних джерел, у Житомирській області на утримання 17 

інтернатних закладів системи освіти в 2017 р. заплановано 223,5 млн. грн, із 

них – 124, 312 млн. грн передбачено на заробітну плату за рахунок освітньої 

субвенції; інші видатки покриваються з обласного бюджету, що становить 

122,09 млн. грн; недофінансування закладів складає – 22,9 млн. грн. Тож із 
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метою економії коштів з обласного бюджету постає необхідність оптимізації 

інтернатних установ: рішенням робочої групи підготовлено звернення до 

обласної ради щодо ліквідації чотирьох інтернатних закладів та об’єднанню 

двох. Окремим об’єднаним територіальним громадам буде рекомендовано 

прийняти заклад у свою власність та забезпечити його фінансування з 

місцевого бюджету. Така ситуація характерна для багатьох регіонів України. 

Погоджуємося з думкою економістів, що в сучасних економічних умовах 

необхідно створити стимули для забезпечення оптимізації використання коштів 

місцевих бюджетів та інших джерел фінансування соціальних послуг, що дасть 

змогу вплинути на ефективність їх надання; визначити механізми переходу від 

фінансування соціальних установ до фінансування соціальних послуг у 

територіальних громадах; розробити засоби мотивації прийомних батьків, 

патронатних та фостерних сімей, суб’єктів, що надають соціальні послуги 

недержавного сектору; розвивати нові форми обслуговування, зокрема 

створення відділень денного догляду та тимчасового перебування [1]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р."Деякі питання 

здійснення патронату над дитиною” Уряд запровадив інноваційну форму 

тимчасового догляду і виховання дитини, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, що є альтернативою її влаштуванню до притулку, центру 

соціально-психологічної реабілітації чи школи-інтернату; визначено механізми 

запровадження патронату над дитиною та порядок організації діяльності сім’ї 

патронатного вихователя; порядок оплати послуг патронатного вихователя та 

виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя. У Державному бюджеті України на 2017 р. передбачено кошти на 

створення та функціонування 154 патронатних сімей. Упродовж 2017–2018 рр. 

оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя будуть здійснюватися за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; з 1 січня 2019 р. 

фінансування видатків щодо патронату над дитиною передбачено за рахунок 

місцевих бюджетів. 
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Стан, що склався, вимагає, на наш погляд, вирішення таких проблем: 

визначення пріоритетів у сфері оптимізації управління закладами соціального 

захисту шляхом створення інфраструктури соціальних послуг; удосконалення 

органами місцевого самоврядування процесів розподілу фінансових ресурсів 

для забезпечення найбільш ефективних заходів соціальної сфери; 

упровадження нових підходів до управління бюджетними коштами, 

використання прогресивних технологій, методів управління фінансами. 
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Розвиток мережі автомобільних доріг та їх ремонт в Україні є одним з 

найболючіших питань і набуває все більшого значення. На разі транспортна 

забезпеченість якісними дорогами населених пунктів, зокрема доріг сільської 

місцевості, є досить низькою. Що, в свою чергу, не дає можливості 

ефективному функціонуванню сільськогосподарського виробництва, а також 

доступу сільського населення до соціальних благ, недоотримання елементарних 

життєво важливих послуг через їх просторову недостатність, у результаті чого 

понижується якість життя такого населення. 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish


 165 

Дорожня мережа у сільській місцевості складається з таких видів доріг, 

як: автомобільні дороги загального користування; вулиці й дороги міст 

та інших населених пунктів; відомчі (технологічні) автомобільні дороги; 

автомобільні дороги на приватних територіях.  

Згідно ст.10 Закону України від 08.09.05 р. № 2862-IV “Про автомобільні 

дороги”, управління дорогами загального користування , що перебувають у 

державній власності здійснює Державна служба автомобільних доріг України. 

А органи місцевого самоврядування здійснюють управління дорогами, що 

перебувають у комунальній власності. Раніше фінансування на ремонт та 

утримання здійснювалося з того бюджету, на балансі якого знаходилася дорога, 

тобто органи місцевого самоврядування могли фінансувати ремонт доріг тільки 

комунальної власності [1]. 

Сьогодні ситуація щодо фінансування доріг значно змінилась. Так, згідно 

Закону України від 02.06.15 р. № 491-VIII “Про внесення зміни до статті 91 

Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг 

державного значення” виділення коштів на ремонт доріг державного значення 

можливе також з місцевих бюджетів [2]. 

Згідно цього закону до видатків місцевих бюджетів можна включати 

видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також 

капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших 

доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як 

співфінансування на договірних засадах). 

Для того щоб сільська (селищна) рада змогла профінансувати ремонт 

доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, вона має 

передбачити ці кошти у кошторисі на наступний бюджетний період. 

Видатки на ремонт доріг, рада може запланувати, як за рахунок 

загального так і спеціального фондів. Потрібно вказати, що наразі законодавчо 

не закріплений механізм такого фінансування зі спеціального фонду, що 

призводить до того, що ради вимушені використовувати для ремонту саме 
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кошти загального фонду. 

Для успішного спів фінансування проекту ремонту доріг, 

сільська(селищна) рада має, зі свого боку, затвердити це рішення на сесії. Так, 

як одержувачами бюджетних коштів, які спрямовуються на розвиток мережі за 

відповідними програмами ремонту та утримання доріг є Служби автомобільних 

доріг, механізм співфінансування поточного ремонту такої дороги з державного 

та місцевого бюджетів жодним чином не може відбуватись без участі цієї 

служби.  

Отже, відповідна місцева рада, яка має бажання та кошти на проведення 

поточного ремонту такої дороги, має звернутись в Службу автомобільних доріг 

з проханням включити дорогу, що потребує ремонту, в регіональну програму 

ремонту доріг на основі спів фінансування на відповідний рік, наприклад, на 

2018 рік. Таким чином місцева рада зможе провести ремонт доріг, які є на 

балансі Служби автомобільних доріг, за рахунок свого бюджету. У свою чергу, 

це дозволить Службі автомобільних доріг скласти власні плани по ремонтам, 

враховуючи передусім інтенсивність руху транспортних засобів по тій чи іншій 

дорозі державного значення для визначення обсягу необхідних робіт з 

поточного ремонту. 

На практиці, такий ремонт, за рахунок бюджету місцевої ради, 

відбувається, лише за умови його повного фінансування, цією радою. 

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, питання відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства, а також правові засади утворення та погашення 

державного і місцевого боргу регулюються Бюджетним кодексом України [3]. 

Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 

автомобільних доріг у місцевих бюджетах мають плануватися за КТКВК 

170703 “Видатки проведення робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг”, КЕКВ 2610 “Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам” та КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти 
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підприємствам” при умові затвердження органом місцевого самоврядування 

відповідної програми.  

Застосовувати бюджетні порушення за це перевіряючи не будуть, окрім 

випадків, коли рада не буде дотримуватись вимог чинного законодавства. 

Наприклад, у разі здійснення видатків на ремонт таких доріг не за тим КЕКВ 

або проводити їх ремонт за рахунок коштів, які виділялись для реалізації іншої 

мети тощо. Такі дії контролюючи органи будуть класифікувати як нецільове 

використання бюджетних коштів. Адже бюджетні кошти мають 

використовуватись тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та 

бюджетними асигнуваннями. 
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 Галузь охорони здоров'я є однією з головних сфер суспільного життя як 

України, так і будь-якої іншої країни. За  умов обмежених фінансових ресурсів 

державні видатки на охорону здоров’я хоч і зростають, але темпи їх повільні, не 

враховуються  потреби розвитку галузі, та й часто використовуються кошти 

неефективно, тому капітальні інвестиції в галузь є важливим джерелом для її 

розвитку. 

 Аналіз капітальних інвестицій в сферу охорони здоров'я в Україні в 2010-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/491-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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2015 р.р. наведено на рис.1[1]. 

 

 

 Рис.1 Капітальні інвестиції в охорону здоров’я та їх частка в загальному 

обсязі інвестицій 

 Розглянувши капітальні інвестиції в галузь охорони здоров’я було 

визначено, що до 2012 р. сума інвестицій зростала, а в період з 2012-2014 р.р. 

відбулося їх зменшення більше ніж в половину: з 2466 млн. грн.. в 2012 р. до 

1109 млн. грн. в 2014 р. Лише в 2015 р. відбулося збільшення вкладень у галузь, 

проте в основному це є наслідком інфляції та девальвації гривні. 

 В загальній структурі капітальних інвестицій, інвестиції в охорону 

здоров'я становлять від 0,5% до 0,9%, що говорить про низький рівень 

інвестування в галузь.  

 Такі тенденції щодо вкладання інвестицій в сферу охорони здоров'я 

відображаються на загальному стані її розвитку. За таких умов, вона не просто 

не має можливості розвиватися й вдосконалюватися, але і повноцінно 

виконувати основну свою функцію – збереження здоров’я населення. 

Недостатність фінансових ресурсів призводить до використання застарілих 

технологій профілактики, діагностики й лікування, занепаду основних фондів, 

руйнації приміщень та споруд. Низький рівень фінансування медичної галузі 

призвів до таких соціальних катаклізмів, як скорочення населення (природне 



 169 

скорочення населення у 2014 р. склало 166,4 тис. осіб [1]), відсутності 

«медичної культури» (відсутність інформації та можливостей для здійснення 

превентивних заходів, обстежень, самолікування, поширення шкідливих звичок 

тощо), хабарництва [2, с.172]. Окрім цього, майже усі інвестиції галузі 

спрямовані на подолання хвороб та заходи пов’язані з цим, в той час як не 

менш важливою є їх профілактика. 

 Низький рівень інвестування в охорону здоров'я пояснюється тим, що 

вона не належить до галузей зі швидким оборотом капіталу – витрати йдуть 

дуже великі, а віддача від них одержується лише через декілька років. Також 

негативно впливає на рішення інвесторів нестабільна економічна та політична  

ситуація в країні, неповністю сформоване законодавство – ці фактори 

підвищують рівень ризику вкладень, який в цій галузі і так є достатньо 

великим. Інвестори надають перевагу галузям з невеликими вкладеннями, але 

швидким та стабільним прибутком. 

 Основними інвесторами в галузь в Україні є приватні  підприємства, 

також кошти вкладає держава та фізичні особи, проте їх вкладень є 

недостатньо. Ефективним було б залучення іноземних інвесторів, що дало б 

змогу галузі вийти на новий рівень, враховуючи розвиток медицини у світі. 

Проте для цього необхідно перш за все створити необхідний інвестиційний 

клімат під яким розуміється стабільна ситуація в політиці та економіці, 

стабільність валюти, сприятливе законодавство, державне регулювання,  

податки та інше. Зміна інвестиційного клімату заохочувала б не тільки 

іноземних, а й вітчизняних інвесторів до вкладення коштів у галузь та дала б їй 

новий поштовх для розвитку. 

 Отже, наявні інвестиції в галузь охорони здоров'я є недостатніми – вони 

не забезпечують поточних потреб галузі, не говорячи про їх розвиток. Для 

приваблення нових вітчизняних  та іноземних інвесторів необхідно створити 

привабливий інвестиційний клімат в державі, першим заходом для чого є 

встановлення стабільної економічної та політичної ситуації в країні, що є 

підґрунтям для інших змін. 
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Для забезпечення ефективного функціонування банку необхідним є 

застосування адекватних щодо зовнішнього середовища підходів управління, 

зокрема, до управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.  

Основна мета управління депозитними ресурсами банку – забезпечення 

формування достатнього обсягу коштів для здійснення активних операцій на 

вигідних для банку умовах, в обсязі і порядку, визначених чинним 

законодавством. Необхідно відмітити, що залучення ресурсів з депозитних 

джерел має ґрунтуватись на стратегії банку по акумуляції ресурсів, визначенні 

оптимальних строків і вартості залучених депозитів.  

На формування депозитних ресурсів банку впливають зовнішні та 

внутрішні чинники. До внутрішніх слід віднести: стратегічну політику банку, 

організацію управління банком, фінансовий стан та імідж банку, розмір 

процентних ставок та інші умови відкриття рахунків, наявність системи 

страхування вкладів, інформаційні ресурси, матеріальні ресурси тощо.  

До зовнішніх факторів слід віднести: політичну та соціальну стабільність, 

економічний стан в країні, державну політику, законодавчу базу, конкурентів та 

партнерів, фінансовий потенціал домогосподарств, регіональну диференціацію 

доходів та витрат населення, науково-технічній прогрес, демографічну 

ситуацію та інше. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://nauka.kushnir.mk.ua/
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Вибір основних напрямів реалізації депозитної політики насамперед 

залежить від наявного зовнішнього середовища. Так, в період кризи та втрати 

довіри до банків найбільш дієвим інструментом залучення депозитів є 

відсоткова політика. Дана стратегія є характерною і для вітчизняних банків в 

період кризи [2, с. 82].  

Депозитна політика підпорядковується банківським вимогам, тобто 

поєднанню ліквідності, дохідності і ризику. Виділимо загальні критерії 

оптимальності депозитної політики: 

− зв’язок депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою 

для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості; 

− диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику; 

− сегментація депозитного портфеля (за клієнтами, послугами, 

ринками); 

− диференційований підхід до різних груп клієнтів; 

− конкурентоспроможність депозитних продуктів тощо. 

Специфічні критерії оптимізації депозитної політики визначаються 

кожним банком індивідуально. В процесі формування стратегії виникають різні 

фактори впливу, до яких належать: стабільність депозитів, спектр банківських 

послуг, цінова політика, клієнтура банку, кваліфікація і досвід персоналу, 

обсяги витрат банку на реалізацію депозитної політики [1, с. 64]. 

Результативність управління значною мірою визначається рівнем і якістю 

інформаційно-аналітичного  забезпечення  банківської  діяльності,  особливо  в 

умовах невизначеності тих чи інших подій.  

Розвиток новітніх банківських технологій дозволить повніше 

задовольнити потреби клієнтів у різноманітних послугах, поліпшити якість 

обслуговування, підвищити зацікавленість фізичних осіб у розміщенні своїх 

коштів на депозитних рахунках у банку. Політика  депозитного  формування  

банківського  капіталу  має  бути спрямована  на  всебічне  розширення  

безготівкової  сфери  розрахунків населення,  забезпечення  різноманітності  

умов  банківських  депозитів,  які  б ураховували потреби всіх соціальних 
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верств та вікових категорій населення.  

Основні рекомендації щодо підвищення ефективності проведення 

депозитної політики комерційних банків наступні:  

 розвиток депозитних операцій на основі впровадження нових 

технологій банківського обслуговування;  

 забезпечення високої ліквідності залучених банком коштів;  

 активне використання процентної політики як методу стимулювання 

розміщення коштів на різні види депозитів;  

 розширення практики залучення коштів клієнтів на ощадні вклади, 

адже  вони є найбільш стійкою частиною мобілізованих банком 

ресурсів тощо. 

Дотримання основних принципів проведення депозитних операцій, 

забезпечення дієвого моніторингу результатів діяльності банків забезпечить 

підвищення ефективності надання депозитних послуг. Заходи щодо 

відстеження системних ризиків в процесі залучення депозитних коштів, 

нівелювання структурних дисбалансів в активах і пасивах комерційних банків 

сприятимуть покращенню фінансових результатів банківських установ України 

і подальшій стабілізації банківського сектору [3, с. 290].  

Подальше зростання ролі депозитних операцій комерційних банків, їх 

розвиток і наближення до рівня світових стандартів здійснюватиметься по мірі 

створення у нашій країні всіх необхідних умов, властивих ринковій економіці. 
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На сучасному етапі розвитку економіки на діяльність підприємств 

впливає велика кількість факторів: загострення конкуренції на ринку, 

нестабільність зовнішнього середовища, зміна технологій. У зв’язку з цим 

виникає об’єктивна необхідність пошуку нових напрямів управління 

підприємством. 

Одним із важливих інструментів, який дасть змогу підняти управління на 

вищий рівень, є фінансовий контролінг. Впровадження контролінгу дає змогу 

підвищити рівень координованості процесів планування, контролю, обліку, 

аналізу на підприємстві, забезпечити їх методичною та інформаційною базою, 

завдяки чому підвищиться якість управлінських рішень та ефективність 

системи управління у цілому. 

Вагомий внесок у вирішенні проблем визначення сутності контролінгу 

зробили такі вчені, як А. Дайле, П. Хорвата, О. Дідова. Проблемами 

впровадження контролінгу в діяльність підприємства займалися такі 

дослідники, як О. А. Зоріна, І. О. Григораш, Т. А. Говорушко. 

Вивчення наукових підходів до визначення поняття контролінгу дає 

можливість наступної конкретизації поняття «контролінг» – це функціональна 

система планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього 

консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва 

підприємством, це спеціальна система методів та інструментів, яка спрямована 

на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає в себе 

інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній 

консалтинг [1]. 
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На сучасному етапі розвитку управління організацією контролінг 

виступає як провідна функція менеджменту, що будує зв’язки між іншими 

функціями: плануванням, координуванням, контролем, обліком та аналізом. 

Мета контролінгу – правильна та виважена оцінка господарських 

ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. 

Метою постановки завдань системи контролінгу є побудова на підприємстві 

ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських 

рішень. 

Керівники більшості вітчизняних підприємств не використовують 

контролінг у власній діяльності, у зв'язку з недостатньою поінформованістю. 

Тому науковці виділяють такі основні причини запровадження контролінгу:  

– підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває допоміжні 

вимоги до управління підприємствами; 

– ускладнення процесу управління підприємством потребує механізму 

внутрішньої координації системи підприємства; 

– інформаційний ажіотаж при нестачі певної інформації вимагає 

побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення управління; 

– загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних сфер знання і 

людської діяльності [2]. 

Умовою ефективного функціонування контролінгу на підприємстві є 

отримання службою контролінгу повної достовірної первинної інформації для 

того, щоб після її дослідження, опрацювання й аналізу мати змогу надати 

керівництву можливість прийняття єдино правильного рішення щодо вибору 

стратегії, за якою буде працювати підприємство протягом певного часу [3]. 

Використання контролінгу в управлінській діяльності вітчизняних 

підприємств забезпечить організованість і порядок, необхідні для нормального 

функціонування і розвитку кожного трудового колективу. Застосування 

системи контролінгу у виробничій практиці підприємств надасть можливість 

підвищити рівень координованості процесів планування, обліку, аналізу, 

контролю на підприємствах, забезпечити її відповідними методами і засобами, 
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що необхідні для якісної розробки управлінських рішень. Впровадження і 

використання контролінгу дозволить розширити можливості управління, 

сформувати перспективні напрями діяльності та впевненість у завтрашньому 

дні. 

За допомогою правильно організованого контролінгу підприємство може 

уникнути появи «вузького місця»: найслабшої ланки підприємства. «Вузьким 

місцем» може бути ринок збуту, виробництво, ліквідність. «Вузькі місця» на 

підприємстві є стримуючими чинниками поступального розвитку підприємства 

в частині неможливості вчасного досягнення поставленої мети. Задача служби 

контролінгу полягає в виявленні та знищенні економічними заходами «вузьких 

місць» [4]. 

До недоліків упровадження контролінгу на підприємстві можна віднести:  

– недосконалість існуючих методів аналізу; 

– необхідність додаткового навчання; 

– помітний результат з’являється не одразу; 

– складність порівняно з традиційними методиками [2]. 

Отже, контролінг є однією із найперспективніших концепцій ефективного 

управління підприємством в умовах нестабільного зовнішнього середовища, він 

виступає провідною функцією менеджменту. Впровадження і використання 

контролінгу на вітчизняних підприємствах, дозволить розширити можливості 

управління, сформувати перспективні напрями їх діяльності, а також сприятиме 

досягненню головної вартісної мети підприємства – оптимізації фінансового 

результату через максимізацію прибутку й цінності капіталу при гарантованій 

ліквідності. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Паляниця Вероніка Степанівна, студентка 

Науковий керівник: Болгар Тетяна  Миколаївна д.е.н.,  

доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи  

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту 

Полтавський  національний технічний університет  

імені Юрія Кондратюка 

 

Сучасний розвиток економіки України зумовлює необхідність 

забезпечення стійкого функціонування суб’єктів господарювання та 

підвищення рівня життя населення, що передусім пов’язане з відновленням 

ефективності процесів виробництва та обігу капіталу. Саме капітал посідає 

одне з головних місць у системі соціально-економічних і політичних відносин 

суспільства. Через недосконале управління капіталом на макро- та мікрорівнях, 

внаслідок наявності об’єктивних і суб’єктивних причин, економіка України 

досить повільно долає кризовий стан. 

Для вітчизняних підприємств проблеми формування капіталу, оптимізації 

його структури, раціонального співвідношення різних формуючих його джерел 

фінансування вимагає все більшого зосередження зусиль як керівників 

підприємств, його власників, так і науковців. Чимало досліджень проведено як 

вітчизняними, так і зарубіжними вченими щодо оптимізації структури капіталу 

і ефективності співвідношення різних джерел його формування для одержання 

підприємствами оптимального прибутку [2, ст.166]. 

Аналіз сучасного стану в Україні сьогодні характеризується посиленням 

тінізації економіки, що призводить до того, що більшість вітчизняних 

підприємств завищують витрати з метою мінімізації податків, приховують 

прибутки та ін. Це призводить не тільки до перекручування фінансової 

звітності підприємств, а й до виникнення безлічі питань, що на сьогодні є не 
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врегульованими. Серед цих питань одним з найголовніших є питання обліку 

власного капіталу, а саме врегулювання спірних моментів і неточностей в 

обліку власного капіталу.  

Загальною для всіх підприємств є тенденція до зменшення окремих 

показників рентабельності в зв’язку з погіршенням результатів їх діяльності, 

викликаних кризовими явищами в економіці. Так, зниження величини 

рентабельності власного капіталу є свідченням неефективного вкладення 

капіталу. Переважна більшість наявних власних коштів вкладається в основні 

засоби, що на сьогоднішній день мають високий рівень зносу. Амортизаційні 

фонди, що могли б покрити дані статті витрат, спрямовуються на поточні 

витрати, оскільки дієвий контроль зі сторони органів державної влади майже 

відсутній, а підприємства у зв’язку з фінансовою кризою опинились у досить 

скрутному становищі та потребують додаткових коштів для підтримки свого 

функціонування. До того ж вітчизняна модель нарахування амортизації не дає 

можливості сформувати відповідні фонди в необхідних для підприємства 

розмірах. Ефективне управління формуванням капіталу вітчизняних 

підприємств полягає в необхідності формування такої структури джерел, яка 

змогла б забезпечити мінімальні витрати, тобто мінімальний процент за 

залученим капіталом та зростання рентабельності власного капіталу. 

При формуванні структури капіталу як орієнтир слід враховувати 

середньогалузеві значення коефіцієнтів, причому не тільки відповідної галузі 

вітчизняних підприємств, а й у світовому масштабі. В сучасних умовах 

господарювання для підприємств найбільш доцільним є комплексний підхід до 

вибору джерел фінансування, проте як свідчить практика, власники 

підприємств не схильні до ризику, та формують капітал за рахунок власних 

джерел. Це є цілком виправданим, оскільки в кризових умовах загострюються 

валютний, фінансовий та інші види ризиків, що в кінцевому результаті можуть 

негативно вплинути на діяльність суб’єкта господарювання. Таким чином, 

процес управління структурою капіталу передбачає, в першу чергу, процес 

оптимізації його структури [1, ст.25]. 
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Отже, оптимізація структури капіталу є однією з найскладніших та 

найважливіших процедур управління формуванням капіталу. Оцінка 

формування та використання капіталу підприємств в сучасних умовах свідчить 

про наявність досить широкого кола проблем та ризиків. 

Особливо гостро сьогодні постає питання зниження можливості 

залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами через наявність 

високого рівня фінансового ризику. З огляду на те, що в структурі капіталу 

багатьох підприємств переважну частку займають власні кошти доцільним є 

стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої 

на відновлення основних засобів та удосконалення виробничого процесу задля 

підвищення ефективності роботи всього підприємства [3, ст.111]. 

Проведення ефективної політики з управління позиковим капіталом, 

також, може принести позитивні результати. В рамках цього, можна 

запропонувати наступні рекомендації з подолання проблем формування 

капіталу підприємств в кризових умовах: вдосконалення механізму 

регулювання цільового використання амортизаційних фондів підприємства; 

запровадження систематизованого управління процесом залучення позикових 

коштів підприємствами; розробка та втілення стратегії управління залученням 

коштів та ефективним використанням власних фінансових ресурсів. 
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9 квітня 2015 року був прийнятий Закон України «Про добровільне 

об`єднання територіальних громад» [2], що став початком процесу 

реформування міжбюджетних відносин в Україні. В результаті, в 2015 році 794 

сільських, селищних та міських рад добровільно об`єдналися у 159 

територіальних громад (далі - ОТГ). Найбільша кількість ОТГ була створена в 

Тернопільській (26) та у Хмельницькій (22) областях [7]. 

Основними завданнями реформування були: 

 збільшення участі громади в розвитку села чи міста, в якому вона 

проживає; 

 ефективне забезпечення населення суспільними послугами. 

Найбільш суттєвими особливостями міжбюджетних відносин в новій 

редакції Бюджетного кодексу України стали: передача на місцевий рівень 100 

% плати за надання адміністративних послуг, 100 % державного мита, 10 % 

податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, 80 % 

екологічного податку, податку на нерухомість з комерційного (нежитлового) 

майна та транспортного податку на автомобілі з великим об’ємом двигуна, 

запровадження акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 5 

% вартості реалізованого товару [1].  

Також бюджети об’єднаних громад були прирівняні до бюджетів міст 

обласного значення і районів, а отже, крім зазначених податків, одержують ще 

й 60 % податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО). 

За результатами реформування міжбюджетних відносин протягом 2015-

2016 років спостерігалася позитивна динаміка майже за всіма показниками 

соціально-економічного розвитку регіонів. Так, до загального фонду місцевих 

бюджетів (без урахування трансфертів) за 2016 рік надійшло 146,6 млрд. грн., 

що складає 116,3% від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими 

радами. Приріст надходжень до загального фонду проти 2015 року (у 
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співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні 

українській владі) склав 49,3% або + 48,4 млрд. грн. [3]. 

Значними були темпи росту фактичних надходжень ПДФО до 2015 року -

147,3% та плати за землю – 161,2% (при цьому, у 21 та 6 регіонах відповідно 

темп росту вище середнього по Україні). 

Загалом обсяг надходжень ПДФО за 2016 рік склав 79,0 млрд. грн. (рівень 

виконання річного показника, затвердженого місцевими радами становить 

112,9%), надходження плати за землю – 23,3 млрд. грн. (рівень виконання 

річного показника – 114,7%), надходження податку на нерухоме майно 1,4 

млрд. грн. (рівень виконання річного показника – 116,7%) [3]. 

Також урядом забезпечено виконання зобов’язань згідно з бюджетним 

законодавством, зокрема від перерахування міжбюджетних трансфертів станом 

на 01.01.2017 місцеві бюджети одержали 196,0 млрд. грн. трансфертів, що 

складає 99,6% від передбачених розписом асигнувань на 2016 рік [4]. 

Проте 2017 рік несе в собі загрози успішному продовженню реформи 

бюджетних відносин в Україні та може знівелювати позитивні результати, що 

було досягнуті в 2015-2016 роках. Зареєстровані законопроекти №5206 та 

№5131 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» передбачають 

зменшення дохідної частини місцевих бюджетів (вилучення 50% надходжень 

від податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів на користь обласних бюджетів) та збільшення видаткової 

частини місцевих бюджетів (всі видатки на освітні послуги, окрім оплати праці 

педагогічного персоналу, передати на рівень місцевих бюджетів, а не 

здійснювати за рахунок освітньої субвенції) [5, 6]. 

Таким чином, продовжує бути актуальною проблематика реформування 

місцевих бюджетів України. Для збереження успішних результатів 

реформування міжбюджетних відносин доцільним є аналіз та використання 

позитивного досвіду інших країн у розвитку децентралізації бюджетів. 
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Секція 4 

 

МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Модель торгівлі зазнає в теперішній час поглиблених змін підприємство 

або адаптується до нових умов, або гине [2, с.4]. Період, відведений на 

трансформування торгівлі, надто короткий - всього декілька років, і саме цей 

період ми зараз переживаємо. Суть сучасного трансформування – масовий 

перехід до електронної торгівлі. Формування моделі електронної торгівлі 

розглядають К.Барроу [2], М.Макарова [3], І.Балабанов [1]. Таким чином, в 

інформаційному суспільстві все більшого значення набуває реалізація моделі 

електронної торгівлі, що вимагає її детального дослідження.  

Метою дослідження є визначення особливостей формування та реалізації 

моделі електронної торгівлі та адаптація цієї моделі до сучасних вимог 

вітчизняного суспільства. Особливістю традиційних торговельних підприємств 

була матеріальна база значних розмірів. Ефективне управління матеріально-

технічною базою торговельних підприємств вимагало концентрації зусиль на 

спрощенні ланцюжків взаємовідносин «постачальник-покупець», інтеграції з 

постачальниками і дистриб'юторськими мережами, стандартизації і 

вдосконалення торговельних процесів, загального поліпшення характеристик і 

підвищення ефективності торгівлі.  

Перше місце, де обов'язково варто зареєструвати інтернет-магазин, – це 

торговельні майданчики, тим більше, якщо врахувати, що реєстрація 

безкоштовна, а покупців там вже дуже багато. На просторах вітчизняного 
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Інтернету є декілька популярних майданчиків такого типу: Price.ua 

(http://price.ua/), Hot Line (http://hotline.ua/), Shoplist 

(http://www.shoplist.com.ua/), UA SHOPS (http://www.uashops.com/), 

МетаМаркет (http://market.meta.ua/), e-Katalog.com.ua (http://www.e-

katalog.com.ua/) та інші, для магазинів з англомовним інтерфейсом можна 

додати Google Product Search (http://www.google.com/products), Yahoo! Shopping 

(http:// shopping.yahoo.com /) та інші. [6]. 

Електронна торгівля - це комерційна діяльність у галузі реклами та 

розповсюдження товарів та послуг засобами використання мережі Інтернет. 

На думку І.Балабанова, електронна торгівля, що за кордоном має назву 

«e-commerce», - це торгівля через мережу Інтернет за допомогою комп'ютерів 

покупця та продавця товару [1, с.190]. Ми дотримуємося цього визначення, 

оскільки в цьому відображено як процес, так і способи його здійснення. 

Електронна торгівля не зводиться лише до продажу і придбання товарів та 

послуг через Інтернет. Дійсно, вона розпочиналася з операцій купівлі-продажу 

та перерахування грошових засобів у комп'ютерних мережах. Місцем купівлі-

продажу товарів є віртуальний магазин. Основною відмінністю є те, що в 

традиційному магазині торговельно-технологічний процес розпочинається з 

надходження товарів, їх викладки, підготовки до продажу, а в електронному – з 

отримання покупцем інформації про товари. Рух товарів в електронному 

магазині розпочинається з моменту отримання заявки на певні товари від 

покупця.  

Концептуальні моделі Г.Мінсу та Д. Шнайдера викликає сумніви 

питання, яким чином вони розрахували частки структури капіталу традиційної 

та електронної торгівлі у відсотках, оскільки у їх праці немає опису методу 

цього розрахунку. Тим більше, що визначити такі пропорції в електронній 

торгівлі майже неможливо у зв’язку з середовищем, що динамічно змінюється 

та умовами функціонування Інтернету. Ми вважаємо, що краще характеризує 

суть питання визначення структури вартості підприємства, а не структури 

капіталу (рис.1). 

http://price.ua/
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Висновки. Електронна торгівля є специфічною формою торговельної 

діяльності в умовах глобалізації та інформатизації сучасного вітчизняного 

суспільства.  «Гудвіл», клієнтська база, людські ресурси, специфічні технології 

та ноу-хау,  майбутні прибутки підприємства взаємопов’язані один з одним, 

тому їх важко поділити на незалежні складники під час оцінювання. Тому, 

вартість підприємств електронної торгівлі все менше визначається 

«відчутними» цінностями – спорудами, машинами, технікою та ін., і все більше 

«невідчутними» – кваліфікацією персоналу, ідеями, стратегічним поєднанням 

ключових процесів з обробки інформації. В нинішній час вартість великих 

Інтернет-підприємств лише незначною мірою визначається їх матеріальними 

ресурсами, і це при тому, що вони побивають всі рекорди щодо капіталізації.  
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Рис.1. Концептуальна модель структури вартості підприємства електронної  

торгівлі (модифіковано за [4, с.244]) 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ 

Біловодська Олена Анатоліївна, к. е. н, доцент,  

доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю,  

Сумський державний університет 

 

Відомо, що успішна діяльність підприємства сьогодні асоціюється з його 

вмінням швидко пристосовуватися до змін зовнішнього середовища та 

спроможністю створювати додаткові конкурентні переваги для забезпечення 

стійких позицій як на національному, так і на світовому ринках, і 

удосконалення системи розподілу на підприємстві є обов’язковою умовою для 

цього. Однак неможливо без правильного розуміння термінології сформувати 

ефективну політику, спрямовану на своєчасну поставку продукції в потрібній 

кількості, належної якості з мінімальними витратами на ринок, задовольняючи 

потреби і запити споживачів. 

На основі напрацювань вітчизняних і закордонних учених [11, 14, 17, 19, 

21, 26-28, 30-32, 34, 38] проаналізуємо і систематизуємо підходи щодо 

визначення сутності поняття «маркетингова політика розподілу». Так, 

пропонуємо виділяти три підходи до його розуміння (табл. 1): 

1. Збутовий підхід: головним завданням є задоволення потреб кінцевого 

споживача у процесі розподілу, включаючи фізичний розподіл, тобто 

безпосереднє переміщення товару від виробника до покупця, і збутову 

складову, яка забезпечує досягнення збутових цілей. 

2. Дистрибуційний підхід. Головною задачею маркетингової політики 

розподілу є розроблення комплексу заходів і відповідних операцій, що 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream
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передбачають планування, організацію, регулювання та здійснення контролю за 

рухом продукції до споживачів, розглядаючи при цьому і шлях товару від 

виробника до кінцевого споживача, поділений перепродажами товару між 

учасниками каналів.  

3. Логістичний підхід, головною характеристикою якого є фізичне 

переміщення товару, що здійснюється згідно з логістичними вимогами щодо 

товару, місця, часу, умов та ціни переміщення, та має на меті виконання вимог 

щодо економії на масштабах логістичної діяльності за рахунок гармонізації 

трансакційних одиниць упаковки, зберігання, вантажопереробки і 

транспортування продукції. 

 

Таблиця 1 – Морфологічний аналіз і систематизація теоретичних підходів до 

визначення поняття «маркетингова політика розподілу» 

 
Підхід  Автор, джерело Трактування поняття  

З
б

у
то

в
и

й
  

1. Кальченко А.Г. [1] курс дій підприємства з розроблення та реалізац ії комплексу маркетингу, заходів, 
що входять до нього, з метою доведення товару до кінцевого споживача 

2. Кукура С.П., 
Трушникова И.О. [3] 

1) система реалізації (збуту), котра обумовлює характер продажу; 2) форма збуту, 
обумовлена наявністю у підприємства торгівельних ланок; 3) шляхи збуту, 
обумовлені прямим або багаторівневим збутом 

3. Петропавловська С.Є., 
Командровська В.Є., 
Хмельницька О.В. [7] 

курс дій підприємства щодо розроблення і реалізації комплексу маркетингу – 
розподільного міксу, заходів доведення продукту до кінцевого споживача. 

Д
и

ст
р

и
б

у
ц

ій
н

и
й

 

1. Примак Т.О. [9] 
система управлінських рішень з прогнозування, планування, реалізації та контролю 
товароруху сировини, матеріалів, готових виробів від місць їхнього видобутку і 
виробництва до місць споживання 

2. Павленко А.Ф.,  
Войчак А.В. [6] 

діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю за фізичним 
переміщенням сировини, матеріалів, готових виробів від місць їх видобутку та 
виробництва до місць використання з метою задоволення попиту і отримання 
відповідного прибутку 

3. Петруня Ю.Є. [8] 

діяльність підприємства з планування, втілення та контролю за фізичним 
переміщенням матеріалів і готових виробів від місць їхнього походження до місць 
використання, з метою задоволення потреб споживачів, виконання завдань та 
реалізації місії підприємства на ринку 

4. Окландер Т.О.  
[4] 

діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від 
виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та 
отримання фірмою прибутку 

Л
о

гі
ст

и
ч

н
и

й
 

1. Оснач О.Ф.,  
Пилипчук В.П.,  
Коваленко Л.П. [5] 

комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, тісно 
пов’язаних між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними 
та іншими потоками в післявиробничий період 

2. Крикавський Є.В., 
Косар Н.С., Чубала А. [2] 

політика, що забезпечує покупцям можливість купити відповідний продукт у 
відповідному для них місці у відповідний час за відповідних умов та з акцентованою 
ними ціною 

3. Маккіннон А. [10] основним завданням фізичного розподілу є забезпечення наявності товарів у 
потрібному місці в потрібний час і в потрібній кількості для задоволення споживчого 
попиту 

 

Таким чином, вважаємо, що найбільш повно сутність маркетингової 

політики розподілу реалізується при поєднанні зазначених підходів. Тобто 
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маркетингова політика розподілу підприємства-виробника – це комплекс 

заходів і відповідних операцій, спрямованих на ефективне планування, 

організацію, регулювання та контроль доставки продукції і послуг споживачам 

з метою задоволення їх потреб та отримання підприємством прибутку згідно з 

логістичними правилами. 
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Аналізуючи останні тенденції розвитку освіти в Україні зазначимо, що 

все більше абітурієнтів від’їжджає за кордон для навчання у вищих навчальних 

http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2008/petropavlovska.pdf
http://books.google.ru/books?id=tMcOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=distribution+mckinnon&hl=ru&sa=X&ei=7qvyT_3RAeSM4gTu9py6CQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=distribution%20mckinnon&f=false
http://books.google.ru/books?id=tMcOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=distribution+mckinnon&hl=ru&sa=X&ei=7qvyT_3RAeSM4gTu9py6CQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=distribution%20mckinnon&f=false
http://books.google.ru/books?id=tMcOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=distribution+mckinnon&hl=ru&sa=X&ei=7qvyT_3RAeSM4gTu9py6CQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=distribution%20mckinnon&f=false
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закладах (ВНЗ). І це не дивно, адже у вітчизняних ЗМІ все частіше шириться 

інформація про переваги навчання за кордоном (зокрема, в Польщі). 

Проаналізувавши рекламні звернення відзначимо, що одним із вирішальних 

факторів є те, що оголошення містять не тільки привабливу інформацію, а й 

посилання на сайт, де зацікавлений абітурієнт швидко може більше дізнатися 

про програми, вартість навчання, університет і т.п. Отже, наявність якісного 

сайту – один із важливих критеріїв при виборі ВНЗ абітурієнтом.  

В ході кабінетного дослідження було виявлено, що сайти провідних 

українських ВНЗ програють як мінімум за таким параметром, як виклад текстів 

(непрофесійний, академічний, без урахування особливостей цільової аудиторії). 

Окрім цього, сучасний формат подання інформації повинен враховувати 

особливості гаджетів, які використовують учні старших класів, абітурієнти та 

студенти для пошуку потрібної інформації, що не враховано майже на жодному 

з сайтів ВНЗ країни. 

З метою об’єктивної оцінки стану сайтів університетів України було 

розроблено та проведено анонімне онлайн-анкетування студентів 1 курсу (як 

недавніх абітурієнтів) одного з провідних ВНЗ країни. Результати виявили, що 

75,8% опитуваних перед тим, як подавати документи до університету, заходили 

на сайти різних університетів і лише 17,1% проглядали сайт тільки того ВНЗ, у 

якому нині навчаються. Таким чином, 92,9% абітурієнтів заходять і аналізують 

сайти університетів. При цьому, 68,7% абітурієнтів обирали спеціальність та 

ВНЗ саме за інформацією на сайтах університетів. Коли вони продивлялися 

сайти, то, перш за все, шукали такі розділи, як: «Інформацію про спеціальності і 

факультети», «Ким працюють випускники», «Рейтинг університету» і 

«Міжнародні стажування та навчання за кордоном». 

За результатами анкетування було сформульоване наступне завдання для 

дослідження: проаналізувати ТОП-5 сайтів України з точки зору абітурієнта 

(тих розділів, які респонденти в анкеті зазначили як “важливі”) та з точки зору 

студента, а також порівняти сайти вітчизняних ВНЗ з ТОП-5 сайтами ВНЗ світу 

за аналогічними критеріями.  
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 База дослідження: ТОП-5 сайтів університетів України (КНУ 

ім. Т.Шевченка, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, НТУ «КПІ», СумДУ, НТУ «ХПІ») та 

ТОП-5 сайтів університетів світу за рейтингом QS (Massachusetts Institute of 

Technology,  Stanford University,  Harvard University, University of Cambridge,  

California Institute of Technology).  

Результати розрахунку показників конкурентоспроможності кожного 

сайту представлено в табл. 1.  

Таблиця 1 – Індекси конкурентоспроможності сайтів 

Індекс сайтів 

відповідно до  

ТОП-5 [2, 3] 

Рівень конкурентоспроможності сайту 

Вітчизняні сайти Іноземні сайти 

1 0,139 0,636 

2 0,311 0,516 

3 0,308 0,741 

4 0,537 0,532 

5 0,253 0,583 

Відповідно до обраного підходу, кращий індекс конкурентоспроможності 

повинен наближатися до одиниці (чим більший індекс, тим більш 

конкурентоспроможним є сайт). Отже, серед українських ВНЗ найбільш 

конкурентоспроможним є сайт 4-го університету (К=0,537) в ТОП-5, тобто 

СумДУ, а серед сайтів іноземних ВНЗ – 3-й сайт – Гарвардського університету 

(К=0,741). 

Порівнюючи між собою індекси конкурентоспроможності можна 

зазначити, що сайт СумДУ за критеріями пошукових запитів програє 

Гарвардському університету в 1,37 рази, що є дуже поганим показником його 

конкурентоспроможності. Але відзначимо, що сайт СумДУ є єдиним сайтом з 

ТОП-5 ВНЗ України, який має перевагу над двома сайтами університетів світу, 

що свідчить про те, що ситуація не є критичною і українські сайти можуть 

конкурувати з іноземними. 

Результатом даного дослідження є отримані елементи наукової новизни 

та практична значущість, а саме: 
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- дістав подальшого розвитку методичний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності сайтів ВНЗ в частині використання у якості вихідної 

інформації результатів проведених авторами досліджень (кабінетних і 

польових) та удосконалення розрахунків на основі урахування часу, 

витраченого на пошук необхідної інформації; 

- сформульовані авторські рекомендації щодо вдосконалення сайтів 

вітчизняних ВНЗ можуть бути використані в практичній діяльності з метою 

підвищення їх конкурентоспроможності у першу чергу в порівнянні з 

закордонними ВНЗ. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ ЗА ЗОВНІШНІМИ ФАКТОРАМИ ВПЛИВУ 

 

Васюк Олексій Олегович, 

аспірант ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» 

Науковий керівник: Павлова В.А., д.е.н., професор  
 

Споживчий ринок характеризується такою конкуренцією, яка, в 

основному, не спроможна забезпечити вибір споживачеві більш привабливого 

продавця. Основним критерієм, за який йде боротьба між торговельними 

підприємцями є боротьба за місцерозташування, при цьому не враховується: 

якість запропонованих товарів, якість обслуговування, спеціалізація 

підприємств, зручність для покупця, різноманітність методів і форм 

обслуговування. Вказані фактори знижують ефективність функціонування 

торговельних підприємств, а, отже, слід шукати шляхи, що змінять ринкове 

положення конкретного підприємства.  

http://sumdu.edu.ua/ukr/news/6783-sumski-derzhavni-universitet-uvishov-do-chetvirki-krashchikh-ukrajinskikh-universitetiv-za-rezultatami-retingu-qs-world-university-rankings-201516.html
http://sumdu.edu.ua/ukr/news/6783-sumski-derzhavni-universitet-uvishov-do-chetvirki-krashchikh-ukrajinskikh-universitetiv-za-rezultatami-retingu-qs-world-university-rankings-201516.html
http://sumdu.edu.ua/ukr/news/6783-sumski-derzhavni-universitet-uvishov-do-chetvirki-krashchikh-ukrajinskikh-universitetiv-za-rezultatami-retingu-qs-world-university-rankings-201516.html
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
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Зокрема, суттєвий потенціал підвищення ефективності торгівлі закладено 

в поглибленні нецінової конкуренції завдяки активізації продажів товарів, 

оптимальності забезпечення населення торговельною площею й кількості 

підприємств. В цьому сенсі важливим бачиться визначення оптимального 

розташуванням торговельних підприємств та їх спеціалізації. 

Тоді буде забезпечено суперництво окремих підприємств у задоволенні 

потреб споживачів, в обсягах реалізації товарів та послуг, і, таким чином, 

збільшиться обсяг продажів й зросте маса одержаного прибутку, для чого 

власне і працює підприємство. Це, в свою чергу, забезпечує надходження до 

бюджету і скорочує заборгованість перед населенням. Отже, активізація 

продажів і, як результатів, збільшення товарообороту є тим параметром, який 

свідчить про задоволення інтересів окремої особистості, колективу та регіону в 

цілому. 

Слід приділити увагу факторам загального стану конкурентного 

середовища, які не підвладні суттєвому впливу з боку підприємства, але воно 

має пристосовуватися до них, якщо бажає досягти певних успіхів [1]. 

Випадковість у взаємодії факторів середовища функціонування створює 

умови для нових можливостей чи загроз в діяльності підприємства. Для 

визначення напрямів впровадження політики активізації продажів важливим є 

врахування тенденції, що склалися на споживчому ринку. Так, торговельна 

мережа за кількістю і асортиментом товарів пристосувалася до попиту 

населення, але має гіпертрофічний характер. Формується нова соціальна 

спрямованість інфраструктури: більше 80 відсотків підприємств торгівлі і 

громадського харчування належать до недержавної форми власності. Зростає 

кількість підприємств торгівлі у великих і середніх містах за рахунок 

будівництва, оновлення, а також освоєння непристосованих приміщень та 

зменшується мережа підприємств у малих містах і сільській місцевості. Із-за 

низької платоспроможності більшості населення обмежується можливість 

зростання роздрібного товарообороту розвитку торгівлі. Спостерігається 
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тенденція до збільшення долі продуктів харчування в товарообороті 

споживчого ринку. Низька купівельна спроможність населення, конкуренція 

неформальних ринків, недосконала державна податкова політика, наявність 

високої долі тіньового обороту, різке підвищення тарифів на енергоносії та 

комунальні послуги обумовили нерентабельність значної частини підприємств 

торгівлі. Сформувалася неальтернативна щодо культури обслуговування і 

технології торгівлі дрібнороздрібна мережа, набули широкого розмаху виїзна і 

виносна торгівлі у невстановлених місцях, стихійних ринках, фізичними 

особами на вулицях тощо. Попит населення переважно зорієнтований на товари 

низької якості, але за доступними цінами, що реалізуються неорганізованою 

торгівлею, яка стала серйозним конкурентом стаціонарним підприємствам 

торгівлі.  

Дослідження показало, що фактори конкурентного середовища суттєво 

впливають на ефективність взаємодії торговельного підприємства з його 

конкретним ринком. Багато торговельних підприємств і керівні органи 

сприймають його пасивно і не намагаються змінити. Вони аналізують фактори, 

що діють у середовищі і розробляють відповідну стратегію, яка допомагає 

уникнути загроз зміни середовища та скористатися його сприятливими 

можливостями. Але сьогоднішній час вимагає, щоб цим середовищем 

управляли, зокрема шляхом формування функціональної стратегії, що 

забезпечує, як зростання масштабів діяльності торговельного підприємства за 

рахунок обсягів продажів, так і його конкурентоспроможності [2].  

Впливати на загальний стан конкурентного середовища можна і по-

іншому. Найбільш поширеними активними заходами впливу на суспільство є 

представники в уряді чи органах місцевої влади для лобіювання власних 

інтересів при прийнятті законів чи інших актів; проведення спеціальних заходів 

для представників масової інформації; порушення судових справ щодо органів, 

що регулюють підприємницьку діяльність; укладання угоди, що допомагають 

контролювати канали збуту. 
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Однак не завжди можна впливати на фактори, що визначають 

конкурентне середовище. У багатьох випадках ці дії зводяться до простого 

спостерігання і реагування на його зміни. За певних обставин слід займати 

активну позицію щодо середовища функціонування, тому що рівень успіху 

залежить від того, наскільки добре враховано вплив всіх факторів, чинних на 

сучасному ринку. 

Не всі процеси, що загальноприйняті у світовій практиці, є сьогодні 

можливими для розвитку ринкових відносин в Україні.  

Однак, застосування методів активізації продажів є доступним на рівні 

діяльності підприємства й може стати для нього стартовою позицією для 

забезпечення ефективності з урахуванням стану конкурентного середовища. 
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В умовах трансформаційних змін недостатньо досліджена проблема 

формування маркетингових стратегії розвитку підприємств галузей (підгалузей) 

сфери послуг, а саме підприємств готельного бізнесу, які розглядаються як 

перспективні в нинішніх умовах з точки зору прибутковості та динамічності 

розвитку. 

Вітчизняна практика підтверджує, що вітчизняні підприємства готельного 

господарства характеризуються нестійкими тенденціями розвитку, що в 

основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю 

створення запасів специфічного продукту – готельної послуги. До випадкових 
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подій належать істотні зміни обмінних курсів, адже підвищення курсу 

національної грошової одиниці  не сприяє збільшенню в’їзних туристичних 

потоків. Вагомий негативний вплив чинить також і зростання цін на послуги та 

недостатній рівень якості обслуговування при невисокій еластичності попиту за 

ціною.  

Статистика показує, що за останні роки завантаження підприємств 

готельного господарства України не перевищувало 25 % пропускної 

спроможності; питома вага збиткових підприємств у загальній кількості 

готельних підприємств складала близько 30%, майже 80% потребують 

модернізації, автоматизації та комп’ютеризації. [1] 

Ситуація також ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища. 

Особливої уваги заслуговують форс-мажорні обставини такі як війни, теракти, 

політична та економічна нестабільність. Україна, зокрема туристичний бізнес, 

вже відчули на собі негативний вплив російської агресії, особливо в 

окупованому Криму, а також на Донбасі, що спричинює  неузгодженість 

процесів, які відбуваються всередині підприємств, не адекватні ринковим 

вимогам управління господарською діяльністю.  

Таким чином, для забезпечення ефективного функціонування 

підприємств готельного бізнесу виникла необхідність наукового обґрунтування 

стратегій їх розвитку, зокрема маркетингових стратегій, які кореспондуються із 

світовим досвідом та передовою практикою вітчизняних підприємств-лідерів. 

Наукова ідея формування маркетингових стратегій розвитку підприємств 

готельного бізнесу повинна базуватися на комплексному, системному підході 

до вирішення проблем взаємоузгодження і збалансування їх розвитку з 

зовнішнім та внутрішнім середовищем. 

 Аналіз показує, що починаючи  з 2005 року готельна інфраструктура 

України динамічно розвивалася. Протягом  2005–2013 р.р.  кількість готелів у 

Україні зростала в середньому на 16,5 % за рік, одноразова місткість готелів – 

на 7,4 % за рік. У зв’язку із повільним зростанням кількості споживачів (в 

середньому на 1,2 % за рік) протягом  2005–2010 р.р.  значно скоротився 
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коефіцієнт використання готельних площ (відношення кількості споживачів до 

річної місткості готелів). У наступні  2011–2012 р.р.  коефіцієнт використання 

підвищився, що було зумовлено введенням в експлуатацію значної кількості 

невеликих готелів у зв’язку з підготовкою і проведенням чемпіонату «Євро-

2012». Проте у 2014 році всі показники готельного господарства в Україні 

суттєво погіршилися.[2]  

 Ситуація в Україні  і зокрема на Прикарпаття показує, що значна кількість 

різноманітних природних об’єктів на Заході України сприяє розвитку зеленого, 

екологічного та екзотичного туризму.  Велика кількість історичних, культурних 

та релігійних пам’яток  в регіоні стимулюють розвиток пізнавального, 

культурного та  релігійного туризму. Завдяки історичній спадщині регіону  

розвивається  етнографічний і ностальгійний туризм. Значно поширюється і 

релігійний туризм. Зокрема, Тернопільську область щороку відвідує понад 

мільйон паломників із різних країн світу: православні – Почаївську Свято-

Успенську лавру, греко-католики – Марійський духовний комплекс у 

Зарваниці, римо-католики – Язловецький орден Сестер непорочного зачаття .  

 В останні роки спостерігається укрупнення готелів та аналогічних засобів 

розміщення, а зменшення показників у 2014 р. пов'язано з економіко-

політичною та фінансовою нестабільністю країни. Підприємства готельного 

господарства функціонують здебільшого в курортних зонах, або бізнес-регіонах 

України. Найбільше підприємств готельного господарства знаходиться у 

Львівській (0,33%), Одеській (8,89%), Закарпатській (8,86%), Івано-

Франківській (8,08%) областях та м. Київ (5,94%). Найменше готельних 

підприємств розташовано в Луганській області: 0,49% від загальної кількості 

готелів та аналогічних засобів розміщення.  

Україна,  маючи унікальний природно-кліматичний потенціал, в перспективі 

має всі ресурси для підвищення конкурентоздатності економіки на основі 

використання її культурно-природничих можливостей. Для того, щоб 

задовольнити  потреби туриста, відпочиваючого, бізнесмена, потрібно 

забезпечити комфортність його проживання і високу якість обслуговування, 
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тобто створити атмосферу гостинності. 

Варто зауважити, що в перспективі усі види спеціалізованого туризму 

можуть активно доповнювати один одного, розширюючи асортимент послуг та 

зменшуючи ризики сезонних коливань.  
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Житлово-комунальне господарство України – одна з найважливіших 

галузей економіки. Вона поєднує у собі комплекс послуг, спрямованих на 

задоволення першочергових життєвих потреб людини. Житлово-комунальне 

господарство – це галузь економіки, яка тісно пов'язана з задоволенням потреб 

людини, якістю її життя.  

У відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

це - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення побутових 

потреб домогосподарств.  

За існуючою методологією житлово-комунальні послуги в Україні 

класифікують за наступними видами:  

1. комунальні послуги (централізоване теплопостачання, 

водопостачання і водовідведення, електропостачання, газопостачання, 

вивезення побутових відходів)  

2. послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

(прибирання приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне 

обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення 



 197 

місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових 

відходів  

3. послуги з управління будинком (балансоутримання, укладання 

договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору). 

4. послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення 

елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої 

спроможності несучих елементів конструкцій.   

Маркетинг у житлово-комунальній сфері має три головні  особливості: 

1. Першочерговість – унікальний  характер  споживання, який не 

дозволяє споживачам відмовлятись або істотно скорочувати споживання послуг 

при підвищенні цін, або значно збільшувати споживання при їх зниженні. 

2. Загальнодоступність житлово-комунальних послуг, необхідність 

мати можливість їх споживання у будь-який час при виникненні потреби, 

можливість їх споживання безперебійно та надійно. 

3. Можливість повного насичення потреби  – задовільнення попиту у 

повному обсязі , що є найважливішою якістю комунального обслуговування. 

Житлово-комунальні послуги  повинні надаватись у повному обсязі та у 

якості, яка задовольнить споживача. 

Система маркетингу житлово-комунальних послуг має функціонувати 

таким чином, щоб знаходити потребу, задовольнити її, тим самим покращувати 

якість життя людини. 

Саме тому маркетингу житлово-комунальних послуг найбільше 

відповідає концепція соціально-етичного маркетингу.  

Концепція вимагає збалансованості трьох основних економічних суб'єктів 

виробничо-комерційних відносин: постачальника, споживача та суспільства. 

Постачальник на ринку житлово-комунальних послуг має не тільки 

повністю задовольняти виявлений попит, що приносить йому прибуток, але й 

покращувати добробут як окремих споживачів, так і суспільства у цілому, і 

робити це має якомога ефективніше. 

Постачальник на ринку житлово-комунальних має підтримувати у своїй 
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діяльності постійний контакт зі споживачами, відмовитись від виробництва й 

постачання послуг, які можуть зашкодити споживачеві та суспільству,  

Споживач на ринку житлово-комунальних послуг повинен бути більш 

вимогливим до поставщика, прагнути постачання більш енергоефективних, 

екологічно чистих послуг. 

Конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг України 

формується досить повільно, його стан досить далекий від ринкового, а норми 

соціально-етичного маркетингу лімітують підприємницьку і виробничу 

діяльність, ставлять її в залежність від орієнтирів суспільного розвитку та 

поліпшення оточуючого середовища, ми можемо впевнено говорити про 

формування нової сфери маркетингової діяльності – маркетинг у житлово-

комунальному господарстві, який має базуватися на принципах соціально-

етичного маркетингу. 
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Світовий досвід та українська практика показує, що комерційні невдачі 

нових товарів пояснюються тими обставинами, що при їх розробці не завжди 

повною мірою враховуються споживчі вимоги, які пред’являються до продукту. 

У зв’язку з цим, набуває актуальності розробка дієвого механізму залучення до 

процесу проектування нової продукції її майбутніх споживачів. В якості такого 

механізму може виступати методологія структуризації функції якості, яка є 
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одним з головних інструментів маркетингового тестування товарних інновацій 

на етапах їх проектування і виготовлення.  

Тільки одна із сотні ідей втілюється у товарі, оскільки кожна ідея повинна 

пройти перевірку, насамперед, за головним критерієм: рівень задоволення 

потреб споживачів. А тому при розробці нової продукції вже на початкових 

стадіях її проектування необхідно залучати цільових споживачів. Один з 

методів залучення до процесу проектування нового товару майбутнього 

споживача отримав назву – структуризація функції якості (СФЯ). Цей метод 

дозволяє враховувати найважливіші вимоги споживачів при плануванні і 

проектуванні продукту, а також при проектуванні технології виготовлення і 

виробництва продукції. 

Метод СФЯ використовується на всіх 4 етапах створення продукції: 

планування продукту, проектування продукту, процесу і виробництва. Причому 

результати використання СФЯ на всіх етапах взаємозв’язані. Методику СФЯ 

розглянемо на етапі плануванні продукції. Це один з найбільш складних і 

відповідальних етапів виробництва нової продукції, завданням якого є 

перетворення вимог споживачів до нової продукції в її технічні (інженерні) 

характеристики. СФЯ, або побудова «Будинку Якості» відбувається в 8 етапів 

(рис. 1).  

Перший етап СФЯ — визначення споживчих вимог (СВ) до нової 

конкурентоздатної продукції. За результатами маркетингових досліджень 

формується список СВ до нової продукції. 

Другий етап СФЯ — ранжування споживчих вимог. Вимоги споживачів 

завжди суперечливі і не можна створити продукцію, що відповідала б всім 

споживчим вимогам. Для відповіді на це питання слід упорядкувати список 

споживчих вимог по мірі важливості.  

На третьому етапі СФЯ команда фахівців з проектування даної продукції 

складає список найважливіших інженерних характеристик (ІХ) продукції, що 

розробляється. 

На четвертому етапі СФЯ здійснюється оцінка міри тісноти парних 
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взаємозв’язків між СВ і ІХ. Джерелами такої оцінки є: здоровий глузд, 

теоретичні уявлення; експертні думки; спостереження, практичний досвід; 

спеціальні дослідження. Міра тісноти лінійного зв’язку між двома параметрами 

оцінюється, як відомо, коефіцієнтом парної кореляції rху який може набувати 

значень в інтервалі ±1. 
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Рисунок 1 – Етапи побудови «Будинку Якості» 

 

П’ятий етап СФЯ присвячений аналізу парних взаємозв’язків між ІХ і 

визначенню напряму зміни кожної інженерної характеристики для 

забезпечення необхідних значень СВ. Значення кожної характеристики може 

збільшуватися (↑) або зменшуватися (↓). Характер взаємозв’язку між двома 

чинниками, як відомо, може бути позитивний (із зростанням одного чинника 

другий також збільшується) або негативний (із зростанням одного чинника 

другий зменшується). 

На шостому етапі СФЯ визначаються абсолютна і відносна важливість 

кожної ІХ. Абсолютна вага кожній ІХ визначається як сума скалярних добутків 

рейтингу кожної СВ на вагу зв’язку цієї СВ з даною ІХ. Відносна вага 

(важливість) кожній ІХ знаходять як відношення її абсолютної ваги до суми 

всіх абсолютних вагомостей ІХ, у відсотках.  
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На сьомому етапі СФЯ визначаються технічні і економічні труднощі 

зміни ІХ в потрібну сторону. Ця оцінка виконується експертами за будь-якою 

шкалою, часто п’ятибальною. Чим більше труднощів в реалізації зміни ІХ, тим 

більше бал.  

На восьмому етапі СФЯ здійснюється порівняння міри реалізації СВ і 

рівнів ІХ нашої фірми з її найближчими конкурентами, а також визначення 

необхідних значень ІХ нової продукції (цілей).  

Завершує побудову «Будинку Якості» визначення необхідних значень 

кожної ІХ в новому виробі (цілей), що забезпечують конкурентоспроможність 

цього виробу. Для цього є вся інформація: напрями змін ІХ, зв’язки між ними, 

роль кожної з них з точки зору споживача, технічні і економічні можливості 

необхідної зміни ІХ, значення ІХ і СВ або їх експертні оцінки у наших 

найближчих конкурентів. 
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Постулати економічної реформи, закладені у Державній стратегії 

регіонального розвитку України до 2020 року, спрямовані на посилення ролі 

регіонів у загальноекономічному розвитку країни (децентралізацію), 
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сформували базис практичної маркетингової діяльності як ринкової концепції 

управління суб’єктами підприємництва, зорієнтованої на задоволення 

платоспроможного попиту конкретного регіону. 

Ключовим завданням системи регіонального управління є формування 

потенціалу регіону через призму маркетингового підходу, оскільки є основою 

формування механізму удосконалення місцевого самоврядування та відбитком 

самої стратегії державної соціально-економічної політики. 

Зазначимо, що соціально-економічні процеси відбуваються в Україні на 

тлі постійних політичних потрясінь, внутрішньої фінансової кризи, 

неефективної тривалої податкової мінливості за умов нарощування податкового 

тиску, суттєвого звуження місткості внутрішнього ринку, недотримання ділової 

етики підприємствами [3], а також анексії Криму Росією в 2014 р. та тривалою 

АТО в Донецькій та Луганській областях. 

Саме регіон є одним з ключових об’єктів організаційно-економічних і 

політико-правових відносин, спрямованих на організацію регіональної 

економіки, формування сприятливих умов життя і задоволення потреб 

населення з урахуванням специфіки його розвитку.  

Регіон як відокремлена територія в межах держави характеризується 

власною системою адміністративних органів управління, системністю 

господарювання, спеціалізацією економіки, збалансованістю розвитку 

продуктивних сил на основі ефективного поділу праці. Наявність відокремленої 

території обумовлює забезпеченість регіону різними видами ресурсів, здатність 

і можливість самостійно вирішувати виникаючі соціально-економічні проблеми 

в рамках регламентованих повноважень і сформульованих стратегічних цілей. 

При цьому системність господарювання передбачає наявність тісного 

взаємозв’язку між елементами регіонального господарства в рамках 

спеціалізації регіону. Збалансованість характеризує процеси дотримання 

пропорцій всередині регіону, спрямованого на забезпечення розширеного 

відтворення. 

Регіони виступають ключовим елементом реалізації державної соціально-
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економічної політики у зв’язку з тим, що сфера її заломлення поширюється 

насамперед на регіональну економіко-політичну систему. Соціально–

економічний розвиток становить не тільки фундамент самодостатності регіону, 

але і формує ресурс забезпечення його привабливості та конкурентоздатності.  

Важливим компонентом при цьому виступає маркетинговий підхід, 

спрямований на забезпечення економічної та соціальної кон’юнктури регіону 

завдяки плануванню і реалізації ефективних регіональних маркетингових 

заходів. 

Маркетинг регіону, покликаний підвищити привабливість території, 

взаємопов’язаний з регіональними процесами, які паралельно йдуть з 

регіональним поділом праці, спеціалізацією, кооперацією і, на їх основі, 

інтеграцією регіонів. Тобто такий вид маркетингу враховує унікальні 

властивості регіону, які отримують вартість і корисність та забезпечує 

соціально-економічний розвиток регіону відповідно до стратегічних завдань. 

Багато в чому від правильного визначення стратегії розвитку території регіону 

залежить і її конкурентоспроможність, ефективність роботи господарюючих 

суб’єктів різних форм власності та, в кінцевому підсумку, забезпечення 

високого рівня життя населення. 

Для задоволення потреб й інтересів населення регіону необхідно 

враховувати не лише рівень і якість життя, але й ступінь екологічної безпеки, 

можливості розвитку національних культур, ступінь соціального благополуччя, 

вибору виду діяльності. Для цього слід проводити маркетингові дослідження та 

прогнозувати процеси формування ринкової інфраструктури (регіональні ринки 

праці, послуг, житла, освіти та охорони здоров’я).  

Отже, у сучасних умовах успішна реалізація цілей і завдань соціально – 

економічного розвитку регіону та управління ним значною мірою залежить від 

розробки комплексу маркетингових дій, які спрямовані на позиціонування 

даної території, формування попиту на потенційні можливості, забезпечення 

цінової та визначення ефективної рекламної політики, а також створення 

належного рівня безпеки й контролю регіональної продукції, що імпортується. 
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Тобто маркетинг регіону, на основі аналізу умов територіального розвитку та 

галузевої спеціалізації, формує та сприяє підвищенню інвестиційної 

привабливості регіону.  
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В сучасних умовах функціонування підприємства, стратегічно важливим 

питанням залишається пошук та формування дієвих форм, методів, стилів 

управління персоналом. Зважаючи на глобалізаційні процеси, які відбуваються 

в суспільстві, проаналізуємо, які ж бізнес-тренди в управлінні працівниками є 

актуальними. 

1. Впровадження автоматизованих систем управління персоналом. На 

сьогоднішній день, впровадження різного виду програмних продуктів з метою 

удосконалення управління персоналом, сприяє оптимізації роботи працівників, 

підвищенні їх продуктивності праці. 

2. Формування системи навчання персоналу «Корпоративний 

університет». Все активніше на сучасних підприємствах впроваджують систему 

навчання персоналу з метою підвищення їх професійних компетенцій. Із цією 

метою формується команда тренерів із прогресивних працівників підприємства 

і скеровується на навчання на різного виду тренінг-семінари із відповідних 

тематик. Таким чином працівники засвоюють усю необхідну інформацію  для 

проведення навчання безпосередньо вже на підприємстві серед своїх колег.  

3. «Гейміфікація» це використання елементів комп’ютерних ігор у 
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програмних інструментах для неігрових процесів і використанні кращих ідей 

програм лояльності, ігрових механік і поведінкової економіки у реальних 

бізнес-процесах [1, с.98]. 

4. Формування корпоративної культури підприємства. З метою 

формування системи цінностей на підприємстві, підвищення лояльності 

працівників до керівництва, удосконалення іміджу підприємства, керівництво 

все частіше намагається сформувати та впровадити на підприємстві елементи 

корпоративної культури. Вдало сформована корпоративна культура впливає на 

формування поведінки працівників, що сприяє досягненню цілей підприємства. 

5. Управління емоційним інтелектом компанії. Емоційне сприйняття є 

більш вагомим ніж раціональне в процесі взаємозв’язку з людським капіталом. 

Тому рівень емоційного інтелекту менеджера (лідера) впливає на рівень 

прибутковості підприємства в цілому (рис.1). 

 

Рис.1 Вплив IQ та EQ на результати праці (за Д. Гоулменом) [3, с.91] 

 

Вирішальним чинником у формуванні емоційно інтелектуальної 

організації є наявність емоційно інтелектуальних лідерів та спрямованість 

стратегії організації на розвиток емоційного інтелекту та компетентності 

персоналу [3, с.92]. 

6. Розвиток та активне використання сучасних HR технологій.   До 

сучасних персонал-технологій належать [2, с.392-393]: персонал технології 

позикової праці – лізинг персоналу, аутсорсинг, аутстаффинг; навчальні 

персонал-технології – коучинг; персонал-технології підбору та найму 

персоналу – хедхантинг, рекрутинг, скрининг, "плетіння мереж" та прямий 
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пошук; персонал-технології підвищення ефективності роботи персоналу – 

реінженіринг; персонал-технології стимулювання персоналу - внутрішній 

маркетинг; персонал-технології контролю праці персоналу – таємний покупець. 

Проаналізовані бізнес-тренди в управлінні персоналом засвідчують той 

факт, що рушієм усіх трендів в управлінні організацією є підвищення рівня 

професіоналізму працівників і керівників підприємства. 
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В останні часи підприємства та організації України опинились у складних 

економічних умовах, коли питання забезпечення їх економічної безпеки набули 

особливої актуальності. 

Економічну безпеку підприємства можна розглядати з різних точок зору. 

Найчастіше в науковій літературі її ототожнюють з стійкістю виробничих 

процесів та фінансовою стійкістю на рівні підприємства. 

Стійкість виробничих процесів відповідає за показники продуктивності, 

тривалості виробничих циклів, рівень витрат виробництва продукції, 

постачання та зберігання, стан техніко-технологічної бази. Саме ці фактори, на 

думку науковців, формують економічну безпеку подальшого розвитку 

http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/11/2-4-1-2015-16.pdf
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/11/2-4-1-2015-16.pdf
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підприємства та захист його економічного потенціалу в майбутньому, а також 

гарантують отримання високого рівня прибутковості його діяльності [1, с.15]. 

Фінансова безпека посідає особливе місце в системі економічної безпеки, 

об’єднуючи характеристики економічної безпеки і фінансів підприємства. 

Фінансова безпека впливає абсолютно на всі сфери діяльності підприємства та 

характеризує стан захищеності його фінансових інтересів в процесі їх 

реалізації. Фінансова безпека підприємства покликана виконувати складні 

функції регулювання механізмів формування капіталу підприємства та 

ефективного його інвестування в активи за видами діяльності, досягнення 

стратегічних цільових фінансових показників розвитку за мінімального рівня 

ризиків комерційної та фінансової діяльності з метою довгострокового 

безкризового розвитку, сталого нарощення ринкової вартості бізнесу в 

майбутньому [1, с.13] 

На наш погляд, стан економічної захищеності підприємства не можна 

розглядати в певному обмеженому аспекті. Підприємство є складною 

системою, тому і захист його економічних інтересів слід розглядати з точки 

зору системного підходу. Саме комплексний підхід до організації економічної 

безпеки бізнесу здатен забезпечити найбільш повною мірою його надійний 

захист. Тому в економіці існує таке поняття, як система економічної безпеки 

підприємства.  

Як і будь-яка інша система, система економічної безпеки підприємства 

має свої складові. В сучасній економічній науці немає єдиного підходу до 

структуризації цієї категорії. На нашу думку, найбільш вдалим є підхід О.С. 

Хринюка, який запропонував таку структуру функціональних складових 

економічної безпеки підприємства: фінансова; правова; технологічна; 

інформаційна; екологічна; кадрова; інтелектуальна; силова [2]. 

Функціональні складові економічної безпеки суб’єкта господарювання – 

це сукупність основних напрямів економічної безпеки, що істотно різні за 

змістом, характером виконуваних завдань, методом їхнього рішення і 

функціональними критеріями.  
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В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко зазначають, що система 

економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її повнота і 

дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу 

матеріально-технічних і фінансових ресурсів, від розуміння кожним із 

працівників важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду 

роботи керівників служб безпеки підприємств [3]. 

З врахуванням індивідуальних особливостей суб’єктів економічної 

діяльності не можна виділяти певний функціональний напрям економічної 

безпеки закладу як головний. У кожному конкретному випадку забезпечення 

сталості економічного становища підприємства на ринку визначається його 

галузевими особливостями, які впливають на структуру капіталу, структуру 

основних засобів, формування кадрових ресурсів, захист комерційної таємниці, 

систему побудови взаємовідносин з контрагентами та інші фактори. 

Проте пріоритетною передумовою захисту економічних інтересів 

соціально-економічної системи з метою стійкого і максимально ефективного її 

функціонування, створення високого потенціалу розвитку і зростання в 

майбутньому є забезпечення безпеки окремих її елементів. Положення 

підприємства можна вважати економічно безпечним тільки в тому випадку, 

коли немає впливу загрозливих чинників за всіма функціональними 

напрямками його діяльності. 

При цьому необхідно виходити з розуміння таких методичних положень, 

що:  

1) кожне підприємство є системою, тому захист його економічних 

інтересів повинно здійснювати на підґрунті системного підходу;  

2) система економічної безпеки не може бути однаковою в різних 

підприємствах;  

3) система економічної безпеки підприємства залежить від галузевих 

особливостей, масштабів діяльності, кон’юнктури ринку та інших чинників. 
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Господарська діяльність підприємств будь-якої галузі супроводжується 

управлінням фінансами: саме ця складова відбиває взаємозв’язок ресурсів та 

результатів функціонування у вартісному виразі. Динамічність зовнішнього 

середовища підприємства вимагають обов’язкового застосування гнучких, 

адаптивних видів управління фінансами (в декількох розрізах та коротших 

часових межах). 

Одним із напрямків фінансового менеджменту, що позитивно 

зарекомендував себе на підприємствах з ринковою економікою, є 

бюджетування. Проблеми формування бюджетування в компаніях провідних 

країн світу було вирішено 20-25 років тому. Натомість у  вітчизняній теорії 

бюджетування лише недавно отримало широке висвітлення, а практична 

реалізація на підприємствах не має значного успіху. Тому актуальними є 

дослідження, що спрямовані на аналіз, впорядкування, логічне узагальнення 

теоретичних доробків науковців щодо бюджетування на підприємстві. 

Результати таких досліджень суттєво впливатимуть на розуміння теорії 

менеджерами і ефективність її застосування в практичній діяльності. 

Виходячи з мети доповіді (обґрунтування процесу формування системи 

бюджетування) означено такі задачі: дослідити підходи до визначення  системи 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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бюджетування на підприємстві; обґрунтувати необхідність створення системи 

бюджетування та визначити основні її елементи; розробити організаційно-

методичне забезпечення системи бюджетування на підприємстві. 

На основі власних досліджень і аналізу відповідної наукової літератури 

нами виділено узагальнені, але більш окреслені підходи (подано їх 

характеристику), за якими вчені визначають бюджетування як: 

1) управлінську технологію (акцент на взаємовідносинах підрозділів, 

керівництва та виконавців щодо реалізації фінансового управління); 

2) процес планування діяльності підприємства (короткострокове 

планування діяльності підприємства, оформлене в бюджетах); 

3) систему відображення діяльності підприємства. 

Важливість системного підходу до бюджетування на підприємстві 

зумовлена складністю організації взаємодії структурних підрозділів 

підприємства та необхідністю деталізації доходів і витрат, понесених в 

бюджетному періоді. 

Варто зазначити, що в наукових джерелах з фінансового менеджменту та 

бюджетування часто ототожнюються поняття «бюджетування» і «система 

бюджетування». Однак на основі аналізу робіт вчених, що досліджують цю 

проблему було визначено: система бюджетування є логічно ширшим поняттям 

за поняття бюджетування, оскільки останнє виступає елементом (управлінська  

технологія чи процес планування діяльності підприємства, як зазначалося в 

двох вище описаних підходах) складної системи, що має власні мету, об’єкти, 

суб’єкти та інші елементи. 

Важливим науковим результатом, який може знайти своє практичне 

впровадження в діяльності промислових підприємств, є система бюджетування 

на підприємстві, яка на відміну від існуючих у літературних джерелах враховує 

чітке обґрунтоване розмежування суб’єкту і об’єкту даної системи, із 

зазначенням основних функцій, виконуваних при управлінському впливі 

суб’єкта на об’єкт системи бюджетування на підприємстві. 

Такого роду  система бюджетування на підприємстві вирішує основні 
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проблеми, пов’язані з плануванням показників діяльності підприємства і його 

структурних підрозділів, більш точним і гнучким розрахунком необхідного 

розміру доходів і витрат, прозорістю фінансових потоків підприємства а також 

відповідальністю керівників за фінансові результати відповідних підрозділів. 

Розглянута система бюджетування на промисловому підприємстві 

передбачає дотримання основних принципів, особливо при застосуванні 

головного інструменту управлінського впливу – бюджетів підприємства. 

Практичне значення такого підходу до формування системи бюджетування 

полягає у його універсальності та можливості його використання не тільки на 

досліджуваному підприємстві, а і на інших промислових підприємствах. 
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Экономические системы, изучаемые современной наукой, с большим 

трудом поддаются исследованию обычными (вербальными) теоретическими 

методами. Прямой эксперимент над ними невозможен. Цена ошибок и 

просчетов велика, поэтому математическое моделирование является 

неизбежной составляющей научно-технического прогресса. Моделирование – 

основной специфический метод наук, используется для анализа и синтеза 

систем управления. Это личный познавательный способ, когда субъект 

исследования вместо непосредственного исследуемого объекта познания 

выбирает или создает подобный вспомогательный объект – образ или модель, 

исследует его, а полученные новые знания переносит на объект-оригинал. 

Благодаря активной роли субъекта сам процесс моделирования имеет 

творческий, активный характер.  

Теория и практика экономических исследований свидетельствует о том, 

что моделирование прогнозных оценок будущего состояния экономических 

объектов является наиболее успешным только в тех случаях, когда модель в 

полной мере отражает как природу процесса управления, так и специфику 

деловой среды, то есть речь идет, по сути, об адекватности используемой 
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модели. Формально адекватность оценивается по результатам пост прогнозных 

расчетов. Понятно, что прогнозная модель считается адекватной, когда пост 

прогнозные расчеты мало чем отличаются от фактически наблюдаемых 

значений. В силу этого адекватность – это и характеристика модели, на 

которую принято ориентировать все усилия при ее построении.  

Однако, проблема заключается не только в поиске способов достижения 

адекватности, а в том, чтобы наделить модель свойствами, которые будут 

обеспечивать поддержание адекватности течение необходимого времени при 

расчетах на достаточно большую глубину прогнозного периода. Мы считаем, 

что решение данной проблемы следует искать в построении моделей, которые 

компилируют на абстрактном уровне природу реальных процессов управления 

с учетом характеристики деловой среды. А это означает, что в прогнозной 

модели должны быть сконцентрированы инерционность тенденций прошлого, 

рациональность замыслов относительно будущего и адаптивность к 

возникающим закономерностям действительности. Из трех составляющих 

предлагаемой модели особый интерес вызывает адаптивность и, в первую 

очередь ее количественное представление. 

Теория и практика экономических исследований свидетельствует о том, 

что моделирование прогнозных оценок будущего состояния экономических 

объектов является наиболее успешным только в тех случаях, когда модель в 

полной мере отражает как природу процесса управления, так и специфику 

деловой среды, то есть речь идет, по сути, об адекватности используемой 

модели. Формально адекватность оценивается по результатам пост прогнозных 

расчетов. Понятно, что прогнозная модель считается адекватной, когда пост 

прогнозные расчеты мало чем отличаются от фактически наблюдаемых 

значений. В силу этого адекватность – это и характеристика модели, на 

которую принято ориентировать все усилия при ее построении.  

Однако, проблема заключается не только в поиске способов достижения 

адекватности, а в том, чтобы наделить модель свойствами, которые будут 

обеспечивать поддержание адекватности течение необходимого времени при 
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расчетах на достаточно большую глубину прогнозного периода. Мы считаем, 

что решение данной проблемы следует искать в построении моделей, которые 

компилируют на абстрактном уровне природу реальных процессов управления 

с учетом характеристики деловой среды. А это означает, что в прогнозной 

модели должны быть сконцентрированы инерционность тенденций прошлого, 

рациональность замыслов относительно будущего и адаптивность к 

возникающим закономерностей действительности. Из трех составляющих 

предлагаемой модели особый интерес вызывает адаптивность и, в первую 

очередь, ее количественное представление. 
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ОГЛЯД МЕТОДІВ ЮЗАБІЛІТІ-ТЕСТУВАННЯ  

В ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

Царегородцева Катерина Анатоліївна, студентка 

науковий керівник – Сова Олена Юріївна 

к.е.н., доцент кафедри  

національної економіки та фінансів, 

Університет економіки та права «КРОК» 

 

Наразі неможливо собі уявити повсякденне життя без Інтернету. 

Інтернет, у свою чергу, складається  з безлічі сайтів. Одні з таких сайтів дуже 

популярні, на інші заходять зрідка й не залишаються надовго. Чому так 

стається і яким чином можна впливати на ці показники? 

Зрозуміло, що в Інтернеті, у середовищі із нульовим відсотком 

природнього трафіку, сайт взагалі не буде знайдено, якщо не займатись хоча б 

базовим інтернет-маркетингом. Але навіть якщо на основні методи були 

витрачені мільйони, ми можемо спостерігати ситуацію, коли користувач 

зайшов на сайт, та одразу ж пішов з нього, не зробивши жодної цільової дії. 

Причин такої поведінки користувача може бути декілька, і аналізу потребує 

юзабіліті (зручність для користувача) сайта. 

За стандартом ISO 9241-11 юзабіліті  - це ступінь, з якою продукт може 

бути використаний визначеними користувачами у визначеному контексті 

використання для досягнення визначеної мети з належною ефективністю, 

продуктивністю та задоволеністю. 

Визначити та скорегувати поведінку користувача, а також адаптувати 

дизайн та структуру сайта можна за допомогою юзабіліті-тестування. Це 

тестування, виповнене з метою визначення, чи зручний штучний об’єкт (веб-

сторінка, інтерфейс, виріб) для його ймовірного призначення, засноване на 

залученні користувачів у якості тестувальників та сумуванні отриманих від них 

висновків. 

Отже, розглянемо основні методи юзабіліті-тестування: 

1. Коридорне; 

2. Тестування, що модерується; 
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3. Тестування, що не модерується; 

4. Експертна оцінка; 

5. А/В тестування. 

1. Коридорне тестування проводиться 1 на 1 особисто. Назва пішла від 

ідеї запрошувати 5-6 випадкових людей, які йдуть по коридору. Респондент 

виконує завдання, які надає йому модератор на комп’ютері або іншому 

пристрої. Доволі часто використовується спеціальне програмне забезпечення 

для запису сесій. Варіаціями такого тестування є: тестування в обладнаній 

лабораторії, виїзні сесії, залучене спостереження за користувачем на його 

робочому місці. 

Плюсами такого тестування є якісні метрики, запис всього, що 

відбувається, та контроль якості вибірки респондентів. Мінусами ж можна 

назвати складнощі та обмеження із підбором респондентів, ефект Готорна 

(Howthotne effect) та висока ціна. 

2. Віддалене тестування, що модерується проводиться 1 на 1 віддалено. 

Респондент та модератор спілкуються на відстані (по телефону, скайпу й 

т.д.), респондент виконує завдання на своєму комп’ютері, підключаючись до 

спільного робочого столу. 

Плюсами даного методу є якісна географічна вибірка, запис того, що 

відбувається на екрані, та голосу, контроль якості вибірки респондентів, 

достатньо якісних метрік. Мінусами є технічні складнощі, обмеження вибірки 

респондентів, та те, що нема фізичної можливості спостерігати за 

респондентом. 

3. Віддалене тестування, що не модерується. 

Респонденти самостійно виконують тести, створені в одній із спеціальних 

систем. Ссилка на тест просто відправляється респондентам електронною 

поштою. 

Плюсами даного методу є добра географічна вибірка респондентів, 

статистичні дані, більш широкі можливості для запрошення респондентів та 

дешевізна. Серед мінусів можна назвати не зовсім якісну вибірку респондентів, 
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мало якісних метрік, обмеження на сценарій тестування (короткі завдання), 

немає можливості спостерігати за виконанням.  

4. Експертна оцінка – експерт або декілька проводять аудит системи. 

Вони працюють по готовим завданням  або метрікам та оцінюють зручність 

системи, фіксують знайдені проблеми та (опціонально) дають свої 

рекомендації. 

5. А/В тестування – це автоматизована перевірка двох або більше версій 

одного контента на однакових аудиторіях. Декілька версій одного й того ж 

самого контента (сторінки, зображення, листа) з незначними відмінностями 

показуються великим групам користувачів. За результатами статистичної 

вибірки вимірюються показники кожної версії (конверсія в цільову дію/час, 

затрачений на пошук та перегляд інформації. На успіх теста впливають 

зрозумілі відмінності, наявність великої репрезентативної вибірки та 

однорідність вибірок для кожної версії. 

Взагалі можна зазначити, що кожен з методів потрібно використовувати у 

свій час для досягнення поставленої мети.  
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МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 

Чуприна Наталія Миколаївна,  

к.е.н., доцент,  

декан економічного факультету  
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Сучасне зростання важливості питань екологічної безпеки, як 

виробництва, так і кінцевого продукту важко не помітити. На сьогоднішній 

день промислові підприємства намагаються змінювати погляди на екологічну 

складову свого виробництва. Ця зміна відбувається під впливом ряду факторів, 
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основними з яких є: міжнародні стандарти з екології; державні програми по 

зменшенню забруднення навколишнього середовища; бажання (або ринкова 

необхідність) відповідності продукції, яка іде на експорт стандартам країн – 

імпортерів; наукові винаходи та розробки  вітчизняних та іноземних вчених з 

підвищення екологічної безпеки виробництва та готової продукції 

промислового підприємства. При цьому, досить важливим є бажання кінцевих 

споживачів продукції отримати більш екологічні товари, що спонукає 

промислові підприємства шукати шляхи екологізації своєї продукції. В цьому 

процесі, безумовно, ефективна співпраця науковців та промислових 

підприємств є запорукою впровадження нових технік та технологій , які є більш 

екологічними та можуть зменшувати собівартість продукції, що виробляється 

за рахунок енергоефективності нових розробок.  

Співпраця науковців та промислових підприємств, в тому числі і хімічної 

галузі, є одним з показників вдалої державної політики в цьому напрямку, та 

необхідності налагодження зв’язків промислових підприємств з науковими 

установами та навпаки. Наука не може існувати сама, задуми та науково-

технічні розробки, в своїй більшості, повинні впроваджуватися у промислові 

виробництва для підвищення конкурентоспроможності, як вітчизняних 

підприємств промисловості, так і іміджу держав в цілому. Ми можемо 

зазначити, що на сьогоднішній день тісний зв’язок між науковими установами 

та промисловими підприємствами втрачено, що обумовлено низькою причин, 

основними з яких є економічна складова та проблеми функціонування 

промислових підприємств в сучасних умовах з урахуванням економічної та 

політичної ситуації в країні. Реформування промислових підприємств, їх 

модернізація та переорієнтація на більш екологічну технологію виробництва 

продукції є досить важливим завданням в сучасних умовах індустріального 

розвитку. Але, необхідно зауважити, що не дивлячись на формування 

екологічно орієнтованого іміджу країни, перехід споживачів на більш 

екологічно безпечні продукти, підвищення ефективності наукових досліджень, 

подальший розвиток зацікавленості екологічною складовою на промислових 
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підприємствах, нажаль, ця проблема є досить не вирішеною. Все це зумовлено 

багатьма факторами. Одними з головних факторів є матеріальне та моральне 

стимулювання промислових підприємств на державному рівні. За для зміни 

екологічного стану в країні необхідна співпраця держави з науковцями та 

підприємствами. Ми можемо зазначити, що промислові підприємства, 

аналізуючи свою діяльність з точки зору екологічних проблем та недоліків 

може або самостійно їх вирішувати, або звернутися до держави за допомогою у 

вирішенні такого стратегічного питання, як екологічна безпека держави. Але, 

зважаючи на скрутне економічне становище, нажаль ні підприємства 

промисловості, ні держава не має достатньо коштів для фінансування наукових 

розробок з екології в повному обсязі. Проте, необхідно зазначити, що 

екологічне становище однієї держави неможливо розглядати відокремлено від 

екологічного стану планети Земля в цілому. Тому, в світі існують міжнародні 

фонди з питань фінансування екологічних розробок, які зроблять виробництво, 

технологію виробництва або сам продукт більш екологічно безпечним. 

Тому, не зважаючи на наявність посередників (держава, міжнародні 

фонди) у фінансуванні наукових розробок, підприємствам промисловості і 

науковим установам все одно необхідно налагоджувати зв’язки для ефективної 

роботи на підвищення ефективності роботи підприємств промисловості та їх 

екологічної складової. 

 

A STUDY OF ECONOMIC PROBLEMS OF ENGINEERING ENTERPRISES 
 

Sikorska Małgorzata, kanclerz, Higher School of Labour Safety Management 

(WSZOP), Katowice 

Pererva Petro, professor, Higher School of Labour Safety Management 

(WSZOP), Katowice 
 

Instability and economic crisis in Ukraine has negatively affected industrial 

production and processing of products, particularly machine-building enterprise. 

Lately there has been a steady reduction of production and consumption of 

engineering products due to demand and the curtailment of production; modern 

machine-building enterprise "learned" to produce products with almost no scientific 
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component that is not an incentive for the production of industrial high quality 

products. This situation has led to the fact that manufacturing has turned from a 

profitable to an unprofitable industry. 

On the basis of our studies were revealed the determinants of the efficiency of 

engineering production in Ukraine and systemic problems, which reduce, in 

particular: 

1) sustainable reduction in the number of engineering enterprises, which 

significantly reduces the volumes of production of machine-building production; 

2) own research and production base to increase production of machine-

building production; 

3) economic efficiency engineering production significantly depends on its size 

(the larger the headcount, the greater the profit per one enterprise);  

4) low existing quality of the products that does not match existing (Russia, 

EU, USA) quality requirements. Inferior products are not likely to be implemented at 

appropriate prices and the low incomes of producers do not allow you to upgrade 

production, improve quality and make this sector unattractive for investments; 

5) the quality requirements of engineering production, embodied in the state 

standards, much below the world that does not allow to expand markets;  

6) apply the traditional technology in terms of engineering industries are not 

able to provide quality products that would meet the standards of the European and 

world markets; 

7) the high cost of the existing production machinery production and price 

regulation by the state does not allow obtaining an acceptable level of profitability; 

8) lack of modern equipment for the production of, for example, high-tech 

products, which reduces the production volume, product quality, and increases the 

duration of the production cycle;  

9) the lack of quality and sufficient innovation and test facilities in many enterprises; 

10) lack of systematic design of modern enterprises and ensure their cost 

effective operation; 
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11) the shortage of suitably trained staff (specialists, managers, consultants) 

and available sources of information about modern technologies and their application 

in the specific conditions of the economy (insufficient number of specialized 

exhibitions, fairs and the like); 

12) the shift of engineering production with high quality raw materials will 

require some time for adaptation, changes in production technologies, marketing 

policies and economic models of production. 

The above mentioned factors not only reduce the economic efficiency of 

machine-building production, but also discourage investment in machine-building 

industry in General, have a longer (compared to other spheres of industrial 

production) payback period. One of the main reserves of increasing efficiency of 

engineering industries is innovation: new productive technologies, the creation of 

new competitive products. In addition, to attract businesses to create effective 

profitable enterprises in the engineering industry there is the greatest need for serious 

state support of investment through a system of strategic (not tactical) stimulating and 

motivational tools (in particular, state programs). 

The main deterrent to producers from the introduction and application of 

mechanical activation in the production of building materials is increased energy 

consumption, sometimes not comparable we get from her effect. 
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Секція 5 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: НАЯВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ СОНЯЧНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Витвицька Ольга Данилівна, д.т.н., професор 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Воєвода Василь Антонович, магістрант 

 

         У сучасних умовах аграрний сектор має значні підприємницькі 

можливості, але поставлений перед необхідністю здійснювати довгострокову 

інноваційну політику, що вимагає глобального передбачення динаміки 

життєвих циклів одночасно багатьох радикальних нововведень і внесення 

випереджаючих коректив у процеси його життєдіяльності. 

Об’єктивна необхідність розвитку енергоефективності викладена в 

“Основних положеннях енергетичної стратегії  України до 2030 року”.  

Проблема забезпечення електричною енергією багатьох галузей світового 

господарства, постійно зростаючих потреб населення Землі стає зараз все більш 

нагальною [2]. 

Кількість сонячної енергії, що поступає на Землю, перевищує енергію 

всіх світових запасів нафти, газу, вугілля та інших енергетичних ресурсів, в т. ч. 

поновлюваних. Використання всього лише 0,0125% сонячної енергії могло б 

забезпечити всі сьогоднішні потреби світової енергетики, а використання 0,5% 

- повністю покрити потреби в майбутньому. Потенціал сонячної енергії 

настільки великий, що, за існуючими оцінками, сонячної енергії, що надходить 

на Землю кожну хвилину, достатньо для того, щоб задовольнити поточні 

глобальні потреби людства в енергії протягом року [2].  

За кліматичними умовами Україна належить до регіонів з середньою 

інтенсивністю сонячної радіації. Середньорічна кількість сумарної сонячної 

радіації, що поступає на 1 кв. м поверхні, на території України знаходиться в 
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межах: від 1070 кВт. год / кв. м в північній частині України до 1400 кВт. год / 

кв. м. Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого 

впровадження як тепло енергетичного, так і фотоенергетичного обладнання 

практично в усіх областях [1]. 

         Сонячний колектор - пристрій для збору теплової енергії Сонця 

(геліоустановка), яку переносять видимим світлом і ближнім інфрачервоним 

випромінюванням. На відміну від сонячних батарей, які виробляють 

безпосередньо електрику, сонячний колектор виробляє нагрів матеріалу – 

теплоносія.  

         Досліджуючи стратегічні напрями управління інноваційними процесами 

України, специфіку аграрного виробництва ми також врахували точку зору 

керівників господарств, які можуть бути потенційними споживачами 

інноваційної продукції аграрного сектору, зокрема сонячно повітряного 

колектора  за допомогою анкетування. Були задіяні 47 керівників аграрних 

підприємств. За основу дослідження вибрано матрицю можливостей «СПЕЙС», 

яка  є засобом для визначення оцінки факторів, які впливають на вибір стратегії 

розвитку господарства, галузі і оцінкою кожного фактора за 10 бальною 

шкалою. (табл.1). 

                                                                                                     Таблиця 1 

Двовимірна матриця можливостей 

Фактори  Ймовірність здійснення, 1-10 Важливість впливу, 

1-10 

(1-3) (4-6) (7-10) (1-3) (4-6) (7-10) 

1.Перспектива сонячно повітряного 

колектора 

  8   9 

2.Впровадження інноваційно 

продукції (сонячно повітряного 

колектора) 

  7   7 

3.Ризик інноваційної продукції 

(сонячно повітряного колектора) 

 5   4  

4. Виникнення нових ринків збуту 

продукції при використанні  

(сонячно повітряного колектора) 

  8  6  

5.Підвищення  інноваційного 

потенціалу 

 6    7 

6.Покращення якості продукції при 

використанні  (сонячно повітряного 

колектора) 

  9   7 
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7. Оновлення матеріально – 

технічної бази 

  7  6  

8.Можливість експорту продукції 

при використанні  (сонячно 

повітряного колектора) 

 4  3   

9.Рівень конкурентоспроможності 

(сонячно повітряного колектора) 

  8   8 

10.Удосконалення      

 законодавчої бази в сфері 

інноваційної діяльності 

 6   6  

11.Проведення в країні ефективних 

реформ 

  9   9 

 

        Матриця дає не тільки кількісне уявлення про кожний фактор, але і його 

рівень впливу поділяючи на низький, середній і високий відповідно.  

        Перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору та  формування 

стратегічних пріоритетів перебувають в прямій залежності від рівня його 

конкурентоспроможності та здійснення  якісних структурних зрушень  в 

економіці України. Тому впровадження інновацій  сприятиме створенню умов 

для обґрунтованих дій з урахуванням потенційних можливостей  у процесі 

проведення реформування. Ефективні нововведення не впроваджуються зовсім 

чи впроваджуються зі значним запізненням  у часі, в зв’язку з невизначеною 

оцінкою термінів упровадження, з не налаштованим організаційним 

механізмом інноваційних процесів. 
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Національний проект – це великий інвестиційний проект, ініційований 
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державою, що спрямований на технологічне оновлення та розвиток базових 

галузей реального сектору економіки, а також досягнення соціально-

економічного та культурного розвитку і потребує вкладення визначеного 

техніко-економічним обґрунтуванням обсягу ресурсів.  

Статус національних проектів запроваджено постановою Кабінету 

Міністрів України «Про утворення Державного агентства України з управління 

національними проектами», Указом Президента України «Про заходи щодо 

визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-

економічного та культурного розвитку», постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів 

соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)» та 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)». 

LNG-термінал або СПГ-термінал - термінал з отримання та 

регазифікації зрідженого газу. Один з найпріоритетніших  національних 

проектів України. 

Формування національних проектів в Україні є суперечливим і 

безсистемним. Як пропозиція, всі національні проекти варто зібрати в єдиний 

документ рівня Закону України, який і буде реальним планом розвитку держави 

на найближчі роки із залученням як державних і комунальних ресурсів, так і 

приватних інвестицій (у т. ч. іноземних). Розгортання масштабного будівництва 

за державні кошти на території України в рамках реалізації національних 

проектів потребує докорінної перебудови глави 33 Господарського кодексу 

України, яка має стати главою, яка визначатиме організацію і здійснення 

будівельної діяльності, особливості будівництва об’єктів, запланованих 

державними програмами або внесених до переліку національних проектів, 

питання стимулювання та підтримки будівельної галузі, а не зводитися лише до 

врегулювання особливостей укладання й виконання договору будівельного 

підряду. Необхідним також є введення в ГК України поняття «капітальне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
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будівництво» й «будівельна галузь». 

Український проект LNG-терміналу був ініційований рішенням 

президента України від 25 серпня 2010. Зараз проект перебуває на стадії 

початку будівництва, а вартість його оцінюється в 969 млн. євро. 

Компанія  «SOCOIN» 30 січня 2012 року завершила розробку ТЕО 

Національного проекту  «LNG-Термінал». Цей проект передбачає будівництво 

терміналу для регазифікації скрапленого природного газу на Чорноморському 

узбережжі України поряд з нафтовим терміналом ВАТ "Укртранснафта" та 

морським торговельним портом "Південний" поблизу міста Южний. 

Передбачається будівництво нової гавані, яка включає підхідний канал, зону 

маневрування СПГ танкерів, причал, захисний хвилеріз, наземну ділянку для 

технологічного обладнання СПГ терміналу та газопровід – підключення до ГТС 

України.  Площа наземної ділянки СПГ терміналу – 21 гектар. Морська 

акваторія, має площу 64 гектари і включає портові об'єкти, розташовані на 

відстані 0,7 км від берегової лінії 

Будівництво LNG-терміналу в Україні забезпечить: диверсифікацію 

джерел постачання енергоносіїв; посилення енергетичної безпеки; підвищення 

рівня соціальної стабільності в Україні; покращення інвестиційного клімату 

через розвиток публічно-приватного партнерства. 

Реалізація та розвиток національного проекту «LNG - термінал» виводить 

Україну на новий, високо технологічний рівень напрямку в паливно-

енергетичному комплексі країни - транспортування, приймання, зберігання, 

регазифікація і поставка споживачам по газопроводах, а також перспективна 

диверсифікація зрідженого природного газу (LNG). 

Перші кроки і подальше нормальне функціонування всього комплексу 

рейдового або берегового терміналів в економічній системі України не можливі 

без взаємозалежних один від одного теоретичних і практичних правил системи 

управління безпекою (СУБ) на всіх етапах поставки і вивантаження LNG. 

Основними напрямами формування сприятливого економічного 

середовища для удосконалення напрямів фінансування національних проектів 
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паливно-енергетичного комплексу необхідно: створити умови конкурентного 

інвестиційного  середовища; активізувати джерела фінансування національних 

проектів ПЕК; удосконалити податкову політику з метою стимулювання 

енергозберігаючих та енергоефективних проектів; удосконалити  цінову 

політику як передумову зацікавленості в енергоощадності; впровадити IPO, 

спільне інвестування як альтернативу традиційним джерелам фінансування 

енергозбереження. 

Національний проект «LNG-термінал» є стратегічним та якісно новим 

орієнтиром фінансово-економічного розвитку нашої країни та передбачає тісну 

і плідну співпрацю державного та приватних партнерів. LNG-проекти є доволі 

капіталомісткими, тому питання фінансування таких проектів відіграють 

вирішальну роль.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК ГАЛУЗІ 

РОСЛИННИЦТВА 

Вишнівська Богдана Вікторівна 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності 

НУБіП України Національний університет  

біоресурсів і природокористування 

 

Організаційно-економічний механізм впровадження інноваційних 

результатів галузі рослинництва – це різнопланова та багатоаспектна проблема, 

пов’язана з розвитком технологічних процесів й оновленням техніки, 

організації виробництва та його ресурсного забезпечення, кон’юнктурою на 

фінансових ринках та ринках засобів праці для сільськогосподарського 

виробництва, станом і динамікою системи фінансово-економічного 

забезпечення підприємств галузі рослинництва тощо. До того ж ці питання 

повинні розв’язуватися системно і комплексно, синхронізовано на рівні 

держави та й на рівні регіонів та окремих сільськогосподарських 

товаровиробників.  
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У сучасних умовах переорієнтація сільськогосподарського виробництва 

на інноваційний шлях економічного розвитку на основі комплексного 

впровадження нових технологій агровиробництва є обовязковою умовою 

прискорення його технічно-технологічної модернізації, базою стабільного й 

поступального економічного розвитку. [3, с. 25]. 

Формування організаційно-економічного механізму ґрунтується на 

певних закономірностях. Найбільш суттєвими є такі:  залежність організаційно-

економічного механізму від середовища;  якості основного господарювального 

суб’єкта, що дозволяє розкрити і якість усього механізму; необхідність якісного 

та кількісного різноманіття структури;  перетворення господарського хаосу на 

господарський порядок [2, c. 45]. 

Ефективність інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств 

залежить від сформованої системи механізмів їх інноваційного розвитку, які 

утворюють взаємозв’язок організаційного, економічного та фінансового 

механізму, що в цілому визначає ефективну стратегію інноваційного розвитку й 

забезпечує адаптацію інновацій до ринкових умов [1, с. 3]. До того ж механізм 

інноваційного розвитку галузі рослинництва повинен ґрунтуватися на взаємодії 

суб’єктів господарювання, державних владних структур та органів місцевого 

самоврядування, у розпорядженні яких знаходяться фінансові, матеріальні, 

мінерально-сировинні, інтелектуальні та інформаційні ресурси для ефективної 

інноваційної діяльності в регіоні. При цьому усі суб’єкти інноваційної 

діяльності повинні мати певний ступінь свободи з поєднанням високого рівня 

відповідальності в межах визначених регіональних пріоритетів розвитку. 

Ефективність функціонування механізму інноваційного розвитку 

залежить від обґрунтованого вибору інноваційних проектів відповідно до 

пріоритетів, наявності джерел їх фінансування, отримання оптимальних ефектів 

від їх реалізації [5, с. 49]. 

Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку сільського 

господарства містить: 

– оцінку забезпеченості і відтворення економічних ресурсів, виявлення 
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основних тенденцій розвитку ринку засобів виробництва та інших матеріально-

технічних ресурсів для сільського господарства; 

– державні заходи стимулювання модернізації матеріально-технічної бази 

(розробка заходів, які не суперечать вимогам СОТ, що підлягають 

економічному стимулюванню, та можливих елементів економічного 

механізму); 

– організаційні заходи щодо формування сучасної матеріально-технічної 

бази для сільськогосподарських виробників (до таких заходів можна віднести 

створення організаційних структур на основі кооперації сільськогосподарських 

виробників між собою з метою покращення технічного обладнання 

виробництва, встановлення тісних контактів між науковим співтовариством, 

державними структурами, фінансовими інститутами і сільськогосподарськими 

організаціями) [4, c. 8]. 

Важливе значення для ефективного функціонування організаційно-

економічного механізму впровадження інноваційних розробок галузі 

рослинництва має визначення його ключових компетенцій, тобто 

функціонального призначення. До таких ми віднесли визначення і контроль за 

дотриманням економічних та організаційних принципів, забезпечення 

позитивної динаміки інноваційних процесів, моніторинг інноваційних процесів 

та механізми корегування заданих параметрів інноваційного розвитку. 

Уважаємо, що концентрація саме на цих функціональних напрямах дозволить 

забезпечити бажану траєкторію та динаміку розвитку інноваційної діяльності. 

Отже, метою організаційно-економічного механізму інноваційного 

розвитку галузі рослинництва є активізація їх інноваційної діяльності для 

забезпечення прискореної модернізації матеріально-технічної бази виробництва 

та забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняних і світових ринках 

продовольства. 
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СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Гурт Аліна  Михайлівна, Терещенко Вікторія Михайлівна, магістранти 

Науковий керівник: Глазунова Ольга Олександрівна,  

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

 

Розвиток науково-технічного інтелектуального бізнесу усередині країни є 

запорукою зростання її інтелектуальних та економічних ресурсів, підвищення її 

інвестиційної привабливості та конкурентоздатності на сучасній світовій арені. 

Створення об’єктів промислової власності, як результату науково-технічної 

інтелектуальної діяльності  надає промисловим та високотехнологічним 

підприємствам важелі, необхідні для своєчасної модернізації засобів 

виробництва, оптимізації витрат, забезпечення конкурентоспроможності на 

локальному та міжнародному рівнях.  

Над напрямками розвитку науково-технічного інтелектуального бізнесу, 

його впливу на  рівень, темпи та механізм економічного зростання працювала 

велика кількість видатних українських і зарубіжних вчених, серед них: 

В. П. Чеботарьов, Ю. О. Юрченко, П. П. Крайнев, В. І. Полохало, 

Н. В. Гунчак [1], Г. О. Андрощук, О. І. Маслак [4]. На сучасному етапі дана 

тематика є особливо актуальною в умовах переходу до інноваційного розвитку.  

Стабільне економічне зростання в Україні може бути досягнуто завдяки 

створенню об’єктів промислової  власності, як результату  науково-технічного 

інтелектуального бізнесу. Від того, наскільки значною буде науково-технічна 

складова інтелектуального бізнесу в країні, залежить її роль і місце у світовій 
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економічній системі, стабільність і рівень розвитку національної економіки на 

даному етапі і в майбутньому [1]. 

Сучасний стан науково-технічного інтелектуального бізнесу в Україні 

характеризується , перш за все, значеннями показників  реєстрації охоронних 

документів на об’єкти промислової власності та їх динамікою. 

Проаналізуємо значення показників реєстрації охоронних документів на 

об’єкти промислової власності в Україні у 2012-2016 роках. 

Протягом 2016 року спостерігалося зростання активності в реєстрації 

об’єктів промислової власності  порівняно з 2015 роком, головним чином за 

рахунок збільшення  зареєстрованих корисних моделей, знаків для товарів і 

послуг та кваліфікованих зазначень походження товарів. Водночас кількість 

заявок на винаходи має тенденцію до зменшення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники реєстрації охоронних документів на ОПВ [2] 

Об’єкти промислової власності 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

штук % штук % штук % штук % штук % 

Винаходи 3405 11,21 3635 11,81 3319 11,18 3014 11,55 2813 9,07 

Корисні моделі 9951 32,77 10137 32,95 9196 30,99 8153 31,24 9044 29,16 

Промислові зразки 1541 5,07 2010 6,53 2464 8,30 2521 9,66 2469 7,96 

Знаки для товарів і послуг 15459 50,91 14981 48,69 14698 49,53 12388 47,47 13618 43,91 

Топографії ІМС 2 0,01 - - - - - - - - 

Кваліфіковані зазначення 

походження товарів  
3 0,01 1 0,01 - - 22 0,08 3069 9,89 

Право на використання  5 0,02 2 0,01 - - - - 3 0,01 

Усього зареєстровано 30366 100 30766 100 29677 100 26098  31016 100 

 

Із загальної кількості зареєстрованих об’єктів промислової власності 

9,07% становили заявки на винаходи (проти 11,55% у 2015 році),  29,16% – на 

корисні моделі, 7,96% – на промислові зразки. Найбільшу питому вагу мають  

знаки для товарів і послуг, що є негативним значенням, адже це свідчить про 

низький винахідницький рівень на Україні (рис. 1). 
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Рис. 1 Динаміка питомої ваги зареєстрованих ОПВ 

Загалом станом на 26.02.2017 року до державних реєстрів внесено 489029 

охоронних документів. З них чинними є тільки 111507 патентів на винаходи, 

95767 патентів на корисні моделі, 13008 патенти на промислові зразки [3]. Але 

якщо порівнювати Україну з зарубіжними країнами ці показники є 

недостатніми. Так, наприклад, кількість чинних патентів на об’єкти 

промислової власності в  США – 1872872, Японії  – 1270367, Китаю – 828054, 

Південної Кореї – 624 419 та Великобританії – 599 062 [3]. 

Основними проблемами, що спровокували таку ситуацію щодо науково-

технічного інтелектуального бізнесу в Україні є: недостатній рівень 

фінансування науково-технічної діяльності з боку держави та іноземних 

інвесторів , питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у 

загальній вартості ВВП не сягає навіть 1 % (рис. 2), слабкий розвиток 

інфраструктури інвестування інновацій, зниження експорту та зростання 

імпорту наукоємких товарів, слабкий рівень інформатизації науково-технічного 

інтелектуального бізнесу, недосконала стимулююча та податкова політика 

держави [4]. 

 

 

 

Рис 2. Наукоємність ВВП України [3] 

 

У рамках  розвитку науково-технічного інтелектуального бізнесу на рівні 
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підприємства та держави в цілому необхідно: забезпечити сприятливий клімат 

для створення власних наукомістких виробництв, здійснити розвиток 

інфраструктури промислової власності через покращення системи 

інформаційного забезпечення інтелектуального бізнесу, підготовки і 

перепідготовки кадрів, співпраця з іноземними підприємствами та обмін 

досвідом, мотивувати працівників до створення новітніх об’єктів промислової 

власності. Реалізація запропонованих заходів забезпечить підвищення рівня 

науково-технічного інтелектуального бізнесу в Україні. 
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БІБЛІОТЕРАПІЯ – СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК 

Журавель Юлія Олександрівна, студентка  

Науковий керівник: Маслак Володимир Іванович, д.е.н., доцент, зав. 

кафедри українознавства 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

 

Соціальна адаптація молодих інвалідів є однією з найактуальніших 

проблем сучасної інформаційно-бібліотечної сфери. Сутність якої полягає в 

тому, що в процесі людина формується як член того суспільства, до якого він 

належить. 

Бібліотерапія заснована на твердженні, що художня література впливає на 

психіку людини і тим самим змінює фізіологічні та патологічні процеси в її 

організмі, лікує за допомогою спеціально підібраних книг з урахуванням 

психічних особливостей читача, бібліотерапевт надає благотворний вплив на 

лікування різних соматичних і психічних захворювань, неврозів. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7
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Цілеспрямоване лікування читанням може «мати заспокійливу дію, але воно 

може бути і засобом тонізуючим, що створює бадьорість і гарний настрій [2]. 

Інтелектуальний доступ інвалідів до бібліотечних ресурсів здійснюється 

шляхом надання їм документів альтернативних форматів(друкованих шрифтом 

Брайля, великими літерами, записаних на аудіокасети та СD, відеокасети з 

субтитрами). Але найбільш перспективним шляхом в інформаційному 

обслуговуванні інвалідів є залучення безмежних можливостей сучасних 

комп’ютерних технологій, спеціального обладнання та програмного 

забезпечення. 

При неможливості фізичного доступу до бібліотечних послуг вони 

пропонуються інвалідам у віртуальному режимі: обслуговування вдома 

бібліотечними або соціальними працівниками, волонтерами, замовлення чи 

резервування книжок по телефону або електронною поштою, користування 

онлайновим каталогом, онлайновою довідковою службою, чатами та 

відеоконференціями тощо [1]. 

Головним фактором, що впливає на якість бібліотечного обслуговування 

інвалідів, є підготовка персоналу, його готовність і бажання працювати з такою 

специфічною аудиторією. Обізнаність бібліотечних працівників з проблемами 

інвалідності лежить і в медико-психологічній, і в технологічній площині. 

Персонал бібліотек має навчитися використовувати спеціальне обладнання аби 

допомагати користувачам, розумітися на особливостях різних видів 

інвалідності для налагодження діалогу, уникнення побоювань і непорозумінь 

[4]. 

Cпеціальними програмами для незрячих та слабкозорих осіб «Jaws» 

(синтезатор мови, збільшувач зображення), брайлівський та лазерний принтери, 

брайлівський дисплей. Для роботи потрібно залучати консультанта-тренера 

(теж інваліда по зору), за допомогою якого можна навчитися працювати на 

комп’ютері, шукати інформацію в мережі Інтернет, на компакт-дисках, 

видрукувати текст шрифтом Брайля, скористатись електронною поштою тощо 

[3]. 

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Кожна публічна бібліотека реально оцінює можливості своєї участі у 

задоволенні їхніх інформаційних, освітніх, культурних потреб, свій так би 

мовити «коефіцієнт корисної дії». У більшості бібліотек він сьогодні, на жаль, 

дуже низький. Але ситуація поступово змінюється на краще. Збільшується 

кількість цільових програм, проектів, що мають на меті якісне покращення 

соціокультурної реабілітації інвалідів, сприяння їхньої інтеграції в середовище 

здорових людей. 
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Взаимодействие между основными элементами национальной 

экономической системы в контексте рационализации общественной жизни 

государства является приоритетным принципом любой страны мира и 

реализации внутригосударственных отношений, а открытость последних 

относительно внешнего взаимодействия / взаимозависимости формирует 

основу межгосударственных связей в различных сферах социально-

Публічні%20бібліотеки%20для%20людей%20з%20обмеженими%20можливостями:%20досвід,%20можливості,%20перспективи:%20бібліогр.%20Покажчик%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу%20: 
Публічні%20бібліотеки%20для%20людей%20з%20обмеженими%20можливостями:%20досвід,%20можливості,%20перспективи:%20бібліогр.%20Покажчик%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу%20: 
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экономического развития мирохозяйственной системы. Под устойчивым 

развитием понимают такие структурно-динамические сдвиги, которые 

удовлетворяют современные потребности, но не ставят под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять собственные потребности.  

Данной проблемой занимаются мировые лидеры, ей посвящены сотни 

правительственных и межправительственных программ, она уже много лет 

стоит в повестке дня самых влиятельных международных организаций. При 

этом ее острота не спадает, а наоборот – растет. 

Для Украины обеспечения устойчивого развития тоже является 

чрезвычайно важным вопросом. Но необходимым условием его достижения 

является применение указанной концепции на уровне отдельных областей и 

городов. Данная работа поможет выявить общие тенденции развития отдельных 

областей Украины и найти возможности обеспечения устойчивого развития в 

будущем. 

Итак, на основе проанализированных данных можно сказать, что в силу 

определенных исторических, географических и других причин, устойчивое 

развитие регионов Украины происходит на основе частных индексов, а не их 

удачной комбинации. Это вызывает неравномерность развития этих регионов. 

Решения данной проблемы на региональном, а затем и государственном 

уровнях, мы предлагаем путем формирования новых ориентиров развития.  

Восточный регион, центром которого является г. Харьков, развивается на 

основе экономического индикатора. Это обосновывается сосредоточением в 

этих областях промышленного производства, которое в свою очередь 

обеспечивает ведущие позиции таких показателей как: ВВП на душу населения, 

экспорта промышленной продукции, спроса на рабочую силу, прямых 

инвестиций, внутренних текущих расходов на научные и научно-технические 

работы, а также развитая транспортная инфраструктура. 

Однако, Восточный регион имеет очень плохие результаты по всем 

показателям социального индекса. Продолжительность жизни населения 

является самой низкой в Украине. Это объясняется тем, что на Востоке 
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Украины мужчины, в основном, работают в промышленных структурах. Труд в 

шахтах и на металлургических предприятиях истощает людей и влияет на их 

здоровье. Отсутствует должное медицинское обслуживание. В областях 

Восточного региона индикатор рисков и безопасности жизни является самым 

низким. Такой результат связан с высоким показателем криминогенности, 

потому что именно здесь выявлено наибольшее количество лиц, пострадавших 

от преступлений, а также наибольшее количество выявленных организованных 

групп и преступных организаций. Положительные тенденции в Восточном 

регионе наблюдаются только в Харькове. Он на уровне с Киевом является 

лидером в категории «Общество, основанное на знаниях». 

Итак, на основе проанализированных данных можно сказать, что в силу 

определенных исторических, географических и других причин, устойчивое 

развитие регионов Украины происходит на основе частных индексов, а не их 

удачной комбинации. Это вызывает неравномерность развития этих регионов. 

Решения данной проблемы на региональном, а затем и государственном 

уровнях, мы предлагаем путем формирования новых ориентиров развития. 

Нами определены ориентиры для развития Восточного региона Украины. 

Наиболее важным направлением ком в этой сфере, на наш взгляд, является 

обеспечение на основе экономического показателя роста экологического и 

социального. Для этого необходимо: усовершенствовать действующее 

законодательство путем поощрения предприятий инвестировать средства в 

природоохранную сферу; усовершенствовать методы защиты окружающей 

среды; обеспечить эффективное использование природных ресурсов; переход к 

альтернативной энергетики; внедрять малоотходные технологии производства; 

увеличить расходы на повышение качества жизни населения; уравнивание 

количества городского и сельского населения; улучшить медицинское 

обслуживание. 
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В інформаційному суспільстві, де людський потенціал та інформація є 

ключовими ресурсами, освіта набуває фундаментального та особливо 

важливого значення для формування всебічно розвинутої особистості та 

конкурентоспроможного спеціаліста. У зв’язку з прискореним темпом життя, 

великою кількістю різного роду джерел інформації та просторових обмежень 

виникає необхідність у гнучкій системі, яка дала б змогу здобувати необхідні 

знання в будь-якому часі та місці при цьому не втративши якість здобутих 

знань. Саме таким вимогам відповідає дистанційна освіта.  

В Україні дистанційна освіта регулюється рядом нормативно-правових 

актів, серед яких: Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, 

Положенням про дистанційну освіту Міністерства освіти і науки України, 

Національною доктриною розвитку освіти, Національною програмою 

інформатизації, Законом України «Про освіту» і Законом України «Про вищу 

освіту». 

Згідно з Положенням про дистанційне навчання, під дистанційним 

навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій 

4. 

Початок розвитку дистанційної освіти в Україні розпочався в кінці 90-х 

років ХХ століття, а функціонувати вона почала з 2000 року. Першими кроками 

можна вважати проведення у 1997 року Всеукраїнської конференції «Інтернет – 

технології в інформаційному просторі держави», прийнятий у 1998 році 

Верховною Радою Закон України «Про національну програму інформатизації», 

підписання у 1998 році меморандуму про співробітництво між 27 вищими 

навчальними закладами України на національній конференції в Одесі, 
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затвердження у 2000 році Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, 

створення Українського центру дистанційної освіти на основі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Останнє 

дало можливість проводити курси безпосередньо для викладачів навчальних 

закладів, розробників дистанційних курсів та сприяло координації 

співробітництва між вузами країни для створення єдиної системи дистанційної 

освіти 3. 

Нині в Україні, за даними Міністерства освіти і науки України, 

функціонує 32 платформи для здобуття дистанційної освіти 1. Це центри, 

інститути, факультети, системи та портали дистанційного навчання. Окрім 

цього з’являються проекти, створені за підтримки навчальних закладів та 

спонсорів, спрямовані на підвищення рівня освіченості населення.  

Одним з таких онлайн-проектів є «Prometheus», який представляє собою 

проект масових відкритих онлайн-курсів. За словами організаторів проекту, 

його метою слугує безкоштовне надання кожному громадянину Україну 

найкращих навчальних можливостей 6. Утім, незважаючи на появу подібних 

ініціатив та створення відповідних центрів, дистанційна освіта України 

залишається на досить низькому рівні. Спричинено це її запізнілій появі, 

низькому рівню розвитку інформаційних технологій, нестачею якісних кадрів 

та недостатнім фінансуванням.  

Так наприклад, у США фінансуванням дистанційної освіти окрім 

держави, займаються комерційні структури, які прагнуть підвищити 

кваліфікацію своїх співробітників і покривають частину витрат, на жаль в 

Україні подібна практика не є поширено або взагалі відсутня 5. Таким чином, 

ми маємо дистанційну освіту, яка через брак необхідної методичної, 

інформаційної та технічної бази не відповідає нагальним потребам населення та 

не може в повній мірі виконувати свої функції [2].  

Отже, для подальшого покращення дистанційної освіти в Україні 

необхідне збільшення фінансування за рахунок держави та комерційних 

структур, залучення спонсорів, партнері та грантів, покращення технічної та 
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методичної бази, більш тісна співпраця навчальних закладів, підготовка 

викладачів, які зможуть компетентно надавати освітні послуги відповідно до 

специфіки дистанційної освіти. 
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Сучасний музей є концентрованим виразом духовного пошуку культури 

минулого і майбутнього. Музей допомагає вирішувати проблеми адаптації 

людини до умов нового тисячоліття. Перетворення музеїв України на нові 

структури відбувалося під впливом політичних, соціальних, економічних та 

ідеологічних факторів. Сьогодні на зміну пасивному зображенню дійсності, 

приходить активний вплив на неї, розробляються інноваційні програми 

культурно-освітньої діяльності. 

Аналіз наукових праць з даної проблематики дозволяє зробити висновок, 

що результатом творчого пошуку є створення нових типів музеїв, де поряд з 

різними експозиціями будуть співіснувати інші форми комунікації: концертні 

http://mon.gov.ua/activity/education/distanczijna/distantciyna.html
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/%20123456789/20923/1/3.pdf
https://vk.com/doc47660699_
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програми, фестивалі, кафе, магазини тощо. Музеї України, продовжуючи бути 

центрами культурного відродження нації, також відчувають вплив 

інноваційних змін. Однією з особливостей сучасного музею є зміна 

традиційних форм музейної роботи, що проявляється у втіленні нових 

технологій експозиційного дизайну та використанні нових видів діяльності – 

менеджменту та маркетингу [2, с. 56-60]. 

Інноваційні програми культурно-освітньої діяльності різні. Так, 

наприклад, серйозну роль відіграють сучасні інформаційні технології в 

управлінні фінансовою діяльністю музею, в здійсненні наукових досліджень, 

обслуговуванні відвідувачів, в обліку і каталогізації музейних фондів. 

Розширюють можливості музеїв й нові інформаційні системи, засновані на 

використанні мультимедійних технологій та лазерних дисків. Якщо порівняти 

наші досягнення із зарубіжними, то заходи щодо залучення коштів в Україні 

поки що тільки зароджується. Для того, щоб перетворити цю справу в 

професійний бізнес, необхідні спеціальні програми, відповідно підготовлені 

спеціалісти та спонсори [2, с. 56-60]. 

У передових музеях нашої держави (це, насамперед, столичні музеї) уже 

сьогодні впроваджуються маркетингові технології, спрямовані на рекламування 

та збільшення аудиторії. Тут можливе співробітництво з іншими установами, в 

тому числі з музеями (міжмузейне співробітництво), реалізація спільних 

програм, партнерських проектів. Однак такі інновації ще не є нормою. Причини 

цього, в тому, що багато музеїв поки не готові відійти від традиційних форм 

роботи. Крім того, відсутня програма державної політики щодо музеїв. 

Важливу роль у збереженні та використанні музейних фондів повинні 

відігравати комп’ютерні технології. Створення електронних варіантів музейних 

експонатів, спеціальних комп’ютерних програм, власних серверів веб-сайтів 

може значно покращити імідж музеїв. Комп’ютерні технології можуть бути 

використані в першу чергу в дизайні експозицій. 

Однією з головних проблем музеїв, при комп’ютеризації та впровадженні 

сучасних технологій у свою діяльність, є пошук або розробка програмного 
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забезпечення для обліку музейних фондів. В Україні не існує ні загального для 

всіх музеїв програмного забезпечення, ні стандартів опису предметів для баз 

даних. Ринок музейного програмного забезпечення в Україні не розвинений, 

оскільки облік і збереження музейних експонатів – специфічна й доволі вузька 

предметна галузь. Відсутність вітчизняного спеціалізованого програмного 

забезпечення для музеїв змусила їх шукати можливості по створенню власних 

або закупівлі закордонних аналогів. На сьогодні незначна частина музеїв 

здійснює облік за допомогою електронних засобів на базі власних розробок [6, 

с. 89-93]. 

Якщо Міністерство культури України все ж таки вирішить розробити 

власне програмне забезпечення, ми витратимо приблизно десять років на її 

розробку та впровадження в музеях України, це не враховуючи часу, який 

необхідно витратити музейним працівникам на введення інформації про 

музейні предмети до бази даних з паперових носіїв. Якщо адаптувати 

аналогічні закордонні розробки, наприклад «КАМІС-2000», під свої вимоги, то 

витратимо приблизно від трьох до п’яти років на її впровадження в музеях та 

ще приблизно два-три роки на заповнення баз даних працівниками музеїв. 

Таким чином, через шість-вісім років може бути створено єдиний Державний 

реєстр національного культурного надбання і регіональні та державний 

електронні музейні ресурси [4]. 

«КАМІС 2000» – найбільш розвинена, з існуючих на ринку, комплексна 

автоматизована музейна інформаційна система, яка дозволяє крім обліку, 

створювати друковані та онлайн каталоги для розміщення в Інтернет та 

опублікування друкованих видань, використовувати експозиційні системи 

(сенсорні кіоски) тощо. Система побудована на СУБД Oracle, що робить її 

стабільною, масштабованою та надійною, в порівнянні з іншими подібними 

розробками, але як наслідок дорогою. Зараз розробники працюють над 

проектом, який дозволить використовувати RFID технологію в музеях, яка іде 

на зміну штрих-кодуванню та магнітним позначкам, що дасть можливість 

контролю за наявністю предметів в експозиції та обліку і звірки всіх музейних 
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предметів за допомогою електронних засобів. Кількість впроваджень в музеях з 

кожним роком зростає, на березень 2006 року система була встановлена у 164 

музеях країни. За кількістю впроваджень КАМІС, 10-15 музеїв на рік, займає 

перші позиції [4; 5, с. 84-87].  

Ще одна риса, яка відокремлює КАМІС від інших розробок, це 

налагодження системи безпосередньо під конкретний музей та діючу в ньому 

внутрішню структуру обліку. Такий підхід розробників дає можливість 

якісного і швидкого впровадження системи. При цьому, це єдиний розробник, 

який здійснює навчання працівників музеїв безпосередньо на місці під час 

встановлення та налагоджування системи в музеї. Вже восени цього року при 

впровадженні системи в київських музеях представники КАМІС планують 

провести навчання декількох працівників українських музеїв для подальшого 

впровадження та супроводження ними «КАМІС 2000» в Україні, що дозволить 

зменшити вартість системи. 

Поява в Україні «КАМІС-2000» – україномовної версії, яка відповідає 

всім вимогам обліку, що існують в Україні, уже призводить до більш активного 

розвитку ринку і бажання створити альтернативу цьому програмному 

забезпеченню, що теж позитивно [3, с. 10]. 

Таким чином, час суспільних й економічних змін висуває нові вимоги до 

музеїв. Сьогодні від них вимагають максимальної участі в рішенні актуальних 

проблем суспільства та можливості відповідати соціальному замовленню, яке 

висуває народ. 

Сучасний музей – це концентрований вираз духовного пошуку культури 

минулого й сьогодення. Він допомагає вирішувати проблеми адаптації людини 

до умов нового тисячоліття. У музеї відвідувач вступає в діалог культур, по-

своєму сприймає музейні цінності, занурюється в світ культури. Тому перед 

музеєм стоїть подвійна мета: збереження культурної спадщини для 

майбутнього і відкриття культурної спадщини для сучасників. 

Зміни, які відбуваються в соціально-політичному і культурному житті 

держави визначають нову роль музеїв, їх трансформацію в музеї нового типу, в 
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установи, які ґрунтуються на нових інформаційно-комунікативних технологіях, 

ведуть власну комерційну діяльність, вміють налагоджувати зв’язки з широкою 

громадськістю.  

В основу сучасного розуміння музею покладене нове бачення його 

соціально-культурного контексту. Розширення функцій музею свідчить про 

перетворення музею на особливий соціально-культурний інститут в єдності 

його соціальної і культурної складових. Це завдання вимагає вироблення 

механізму такого поєднання, яке зуміє правильно співвіднести такі поняття як 

традиційність та інноваційність в роботі музею [1, с. 23-25]. 

Отже, процеси глобалізації та економічної лібералізації, інформації та 

культурних комунікацій поставили перед музеями ХХІ століття завдання щодо 

перегляду своєї діяльності. У новому тисячолітті кожен музей повинен обирати 

свої комунікаційні системи та намагатися поєднати живу культуру і сьогодення 

з культурною спадщиною. Традиційні експозиції необхідно замінювати 

інтерактивними, з використанням інноваційних технологій, для більшого 

зацікавлення молоді. Але впровадження сучасних інновацій в діяльність музеїв 

можливе лише за підтримки державою та залучення меценатських і 

спонсорських коштів. Саме через відсутність державної підтримки та коштів, 

процес трансформації музеїв України відбувається досить повільно, а в деяких 

– навіть не розпочався. 
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Для розвитку України у теперішній час необхідною є активізація 

інноваційної діяльності в усіх сферах господарської діяльності, зокрема у 

промисловості. Актуальність цього питання підтверджується результатами 

міжнародних рейтингів країн. У 2013 році в індексі глобальної 

конкурентоспроможності Україна посідала 93-тє місце, при цьому у порівнянні 

з попереднім роком здійснилося падіння на 22 позиції. За даними Global 

Innovation Index 2013 (позиція за інноваційним фактором) Україна займала 71-

тє місце із 142 країн, що на 8 позицій нижче, ніж у 2012 році. В 

альтернативному дослідженні Global Innovation Index (складається Boston 

Consulting Group та National Association of Manufacturers), який оцінює 

здатність бізнесу стимулювати розвиток інновацій, Україна знаходиться на 64-

му місці із 110 країн світу. В індексі Global Innovation Quotient (публікується 

інформагентством Bloomberg на основі даних міжнародних організацій), 

Україна на 42-му місці із 96 країн, а за складовою продуктивності – лише на 69-

му [1]. За даними Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum) у 

2015 р. позиції України в індексі глобальної конкурентоспроможності 

знизилися до 85-го місця серед 138 країн [2].  

Сучасним технологіям властиві такі основні тенденції розвитку та 

застосування: перехід до нових технологічних процесів через можливість 

поєднання в одному технологічному комплексі кількох операцій, що раніше 

виконувались лише окремо; розроблення в нових технологічних системах мало- 

або безвідходного виробництва; зростання рівня комплексності механічних 

ліній; застосування в нових технологічних процесах засобів мікроелектроніки, 

що дає можливість одночасного підвищення ступеня автоматизації процесів та 
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досягнення більш динамічної гнучкості виробництва.  

Інноваційний та техніко-технологічний шляхи розвитку підприємства є 

достатньо складними процесами, необхідною умовою яких є використання та 

впровадження інновацій. Цілями підприємства при цьому є: нові ресурси і 

кадри; нові продукти (послуги); нові технології; нові форми управління; нові 

ринки.  

Характерними особливостями сучасного техніко-технологічного розвитку 

є розповсюдження високих технологій та збільшення наукоємності 

виробництва. За його реалізації відбувається стабільне економічне зростання 

підприємства, захоплення ним лідерських позицій на ринку, упровадження 

інновацій, накопичення нових знань та інформації, а також отримання вищих 

доходів. Техніко-технологічний розвиток у промисловості дає можливість 

підприємствам систематично оновлювати їх продукцію, підвищуючи її якість, 

тим самим посилюючи свої конкурентні позиції на ринку. 

Технологічні інновації кілька років тому відносилися до поліпшуючих, а 

також їм відводилося другорядне значення, оскільки на ринку вважалася 

важливою новизна споживчих властивостей продукції, тобто продуктові 

інновації були цінніші. Випереджаючу роль усе ж мають технологічні інновації, 

оскільки нова технологія передбачає перегляд усіх складових процесу 

впровадження інновацій на підприємстві. Важливим моментом залишається не 

лише продукт і попит на нього на ринку, а й сама технологія його випуску. 

Технологічна інновація поліпшує якість продукту, створює його нову 

модифікацію. Вона може бути орієнтована на підвищення продуктивності 

виробництва. Це досягається завдяки нарощуванню обсягів (за таких самих або 

дещо збільшених витрат) випуску традиційного за якістю продукту. 

Технологічна інновація також може мати на меті різке зниження собівартості 

продукту, що уможливлює зниження ціни товару і здобуття переваг у 

конкурентній боротьбі. В обох випадках технологічна інновація сприяє 

збільшенню обсягів продажу вже відомого продукту або створенню нових 

продуктів. Технологічні інновації спричиняють вплив на «швидкість» виходу 
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нового продукту на ринок, тому що необхідно оцінити не тільки потенціал 

нової технології, але і результативність інвестицій порівняно з колишньою 

технологією.  

Як показує досвід зарубіжних країн, головну роль в активізації науково-

технічного розвитку промислових та інших підприємств України має 

відігравати держава, створюючи сприятливі умови для здійснення 

промисловими компаніями науково-дослідної діяльності, запроваджуючи різні 

види податкових і амортизаційних пільг [3]. Незважаючи на значно більшу 

питому вагу власних коштів підприємств для забезпечення власного 

інноваційного розвитку, наукоємність вітчизняного виробництва є низькою 

(0,3%), при цьому третина коштів йде на закупівлю нового обладнання, а не на 

придбання прав на інтелектуальну власність на окремі інноваційні винаходи, 

що є характерним для підприємств розвинених країн світу [4]. 

Досягнення інноваційного та техніко-технологічного розвитку, активності 

підприємств на рівні максимально наближеному до світового, стане для 

підприємств України підґрунтям їх конкурентних переваг, стабільного 

фінансового стану та успішного подальшого функціонування.  
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Як відомо, кластеризація промисловості є процесом формування 

кластерів та інших мережевих структур. Під кластерами слід розуміти 

добровільні об'єднання підприємств, організацій, наукових установ, які 

характеризуються географічною близькістю чи наявністю спільних технологій, 

навичок, стратегій розвитку та спрямовані на отримання синергетичного 

ефекту, підвищення конкурентоспроможності продукції тощо. Кластеризація 

сприяє інноваційному розвитку економіки країни шляхом забезпечення умов 

для його здійснення, формування сприятливого середовища, інфраструктури 

тощо, чим зумовлює актуальність дослідження моделей кластерного розвитку. 

Особливі моделі кластеризації сформовані у таких країнах як Італія, 

Шотландія, Японія, Фінляндія тощо. Вони характеризуються різними 

методами, які застосовуються для акумуляції (залучення) підприємств до 

кластеру, а також підтримання конкурентоспроможності вже існуючих 

кластерів та потребують ретельного розгляду [1-4].  

Італійська модель забезпечення кластеризації національної економіки в 

умовах інноваційного розвитку полягає у тому, що невеликі підприємства-

виробники продукції невисокої інноваційної складової на шляху формування 

повноцінних кластерів об’єднуються в асоціації. Це допомагає їм подолати 

негативні наслідки коливання попиту на таку продукцію та зберегти 

притаманний їм високий рівень диференціації. Водночас модель забезпечує 

гнучку і рівноправну співпрацю підприємств малого, середнього і крупного 

бізнесу.  

У Японії кластери формуються навколо фірми-лідера, в інтересах якого 

залучити найбільшу кількість постачальників та інших підприємств, пов’язаних 

ланцюгом створення вартості. Оскільки підприємство-ядро кластерів як 

правило є виробником високотехнологічних товарів (даний вид продукції 

характеризується значними витратами виробництва), то основним мотивом 

кластерної взаємодії є зниження постійних витрат виробництва. 
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Зниження виробничих витрат в умовах жорсткої конкуренції спонукає 

підприємства до входження у кластер за принципами Північноамериканської 

моделі. Головне завдання кластеризації за такої моделі полягає у налагодженні 

тісних взаємозв’язків між підприємствами та зниженні витрат за рахунок 

масового виробництва продукції у межах кластеру. При цьому характерною 

особливістю моделі є те, що підприємства кластера знаходяться в одному 

регіоні і максимально використовують його природний, кадровий і 

інтеграційний потенціал.  

Наукомісткою є також продукція фінських кластерів, що підтримується 

потужним сектором наукових досліджень і розробок, розвиненою системою 

освіти, інтернаціоналізацією бізнесу. Обмеженість природніх ресурсів та 

орієнтованість виробництва на експорт є основними мотивами формування 

моделей забезпечення кластеризації фінської економіки. У Норвегії та 

Нідерландах активну участь у створенні кластерів здійснюють державні органи 

влади, уряд стимулює співробітництво підприємств всередині кластера.  

Індійсько-китайська модель кластеризації спрямована на залучення 

іноземних інвестицій, розвиток на їх основі інноваційних технологій, 

виробництво продукції із їх використанням та вихід на іноземні ринки. 

З цією ж метою формуються кластери за шотландською моделлю, що 

стимулює створення підприємств з іноземними інвестиціями. Кластерна 

економіка згідно неї передбачає існування центрального ядра (великої компанії 

або декількох компаній), яке об’єднує навколо себе фірми різного розміру.  

В умовах національної економіки України та низки інших 

постсоціалістичних країни сформувалась власна модель кластеризації, для якої 

властивий недостатній розвиток ринкових відносин та конкуренції. Мотивами 

кластеризації  у згаданих умовах є розвиток виробництва, яке сконцентроване 

на великих підприємствах та основане за рахунок широкого використання 

ресурсної бази.  

У результаті вивчення цих моделей, а також процесів кластеризації в ряді 

європейських країн можна зробити висновок відносно тощо, що національні 
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моделі відрізняються низкою істотних ознак, серед яких: спрямування на 

виробництво інноваційної продукції; пріоритетність залучення інвестицій; 

наявність ядра кластерного розвитку; домінування мотивів розвитку 

коопераційних зв’язків між підприємствами; зовнішньоекономічне 

спрямування; економія на витратах; гнучкість кластерної взаємодії;  державна 

підтримка кластерного розвитку тощо. 
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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО ТРАНСФЕРУ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТРАПРЕНЕРСТВА 

Маслак Марія Володимирівна 

викладач кафедри організації виробництва та менеджменту персоналу 

Національний технічний університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Трансфер інтелектуальних технологій (результатів творчої праці) являє 

собою досить складну виробничо-технологічну систему, яка реалізується на 

практиці в конкретних організаційних механізмах. В залежності від підходу до 

організації процесів творчої праці на підприємствах, можна виділяти три 

основні форми інтрапренерства (інноваційного підприємництва) з метою 

успішного трансферу технологічних продуктів:  

➢ внутрішньофірмова форма трансферу технологій, яка заснована на 

штатній внутрішній організації, коли інновація виконується під конкретну 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_97%281%29__23
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задачу підприємства і реалізується всередині підприємства, в тісній кооперації з 

його підрозділами на основі гнучкої взаємодії з безпосередніми розробниками 

інноваційного проекту;  

➢ зовнішня форма трансферу технологій, яка заснована на співпраці 

підприємства з зовнішніми організаціями (виробничими, ринковими, 

організаційними і т.п.) за допомогою контрактів, коли створення нових видів 

продукції (інновації) виконується підприємством для сторонніх організацій;  

➢ інтрапренерська форма, коли для реалізації інноваційного проекту 

засновуються внутрішні малі підприємницькі форми, дочірні венчурні 

структури, які, як правило, використовують резерви виробництва основного 

підприємства або ще додатково залучають капітальні ресурси для 

впровадження результатів інноваційної діяльності підприємства. 

Найбільш цікавою для промислових підприємств, на наш погляд, в цей час 

є інтрапренерська форма трансферу технологій, яка в цілому характеризує 

внутрішньофірмові процеси, є формою внутрішньофірмового трансферу 

технологій, але разом з тим в певній мірі включає в себе і можливості 

зовнішнього трансферу. При цьому зовнішній трансфер здійснюється вже не 

первісного технологічного продукту, а виготовленої з його використанням 

продукту, який не являється профільним для даного підприємства і не входить в 

коло його комерційних інтересів.  

Зазначимо, що така форма організації внутрішньофірмового трансферу 

технологій в нашій країні ще не є популярною, її використання на практиці 

вкрай обмежене. На наш погляд, така ситуації пов’язана зовсім не з причинами 

низької ефективності інтрапренерства, чи складнощами його використання, 

просто вищий менеджмент машинобудівних підприємств інноваційного 

спрямування ще не володіє в повній мірі методами та прийомами 

організаційно-економічних засад інтрапренерства.  

Розглянемо основні положення організаційного механізму дії 

інтрапренерства на машинобудівному підприємстві, які, на нашу думку, 

доцільно звести до ряду взаємопов’язаних етапів (стадій).  
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Перший етап створення цього механізму визначає учасників 

інтрапренерських процесів, кожний з яких має свої інтереси та мотиви 

поведінки, може вкладати в інтрапренерство свою власну працю, 

підприємницьку здатність, свої особисті ресурси, доповнювати, розвивати та 

збагачувати наявні на підприємстві результати творчої праці в процесі їх 

комерціалізації (трансферу), тобто їх перетворення в нові виробничі 

технологічні процеси, в нову (покращену) продукцію, в нові організаційні 

рішення і таке інше. На рис. 1 ми наведено класифікаційні пропозиції щодо 

учасників інтрапренерських процесів, які включають в себе в основному всіх 

найбільш зацікавлених осіб, які є працівниками машинобудівного 

підприємства, або мають до нього безпосереднє відношення. 

Другий етап формування цього організаційного механізму визначає різного 

рівня цілі інтрапренерського процесу (загальні, основні та часткові), 

конкретизує напрямки, сфери та об’єкти діяльності на даному підприємстві, 

обґрунтовує результати, які можуть бути отримані інтрапренерською бізнес-

системою. 

 

Рис. 1 Учасники внутрішньофірмового трансферу технологій на засадах 

інтрапренерства 

Джерело: розроблено автором 

На рис. 2 представлена схема цілей, напрямків та об’єктів діяльності 

інтрапренерської бізнес-структури, спрямованої на вирішення завдань 

Учасники інтрапренерських процесів на 

машинобудівному підприємстві 

Сприяють 

інтрапренерству  

Безпосередньо 

інтрапренери 

Виконавці 

інноваційних 

проектів 

Автори ідей (вина-

хідники) технолог-

гічних продуктів 

Власники підприємства 

(основні акціонери) 

Партнери по 

бізнесу 

Менеджери 

підприємства 

Працівники підрозділів 

інфраструктури  

Керівники - 

підприємці 

Штатні працівники 

(інтрапренерський персонал) 

Працівники - 

сумісники 

Залучені 

працівники 



 255 

внутрішньофірмового трансферу технологічних продуктів машинобудівного 

підприємства. 

 

 

Рис. 2 Цілі, напрямки та об’єкти діяльності інтрапренерської бізнес-

структури для внутрішнього трансферу технологій на машинобудівному 

підприємстві 

Джерело: розроблено автором 

Третій етап створення організаційного механізму дії інтрапренерства на 

машинобудівному підприємстві пов’язаний зі створенням дієвої організаційної 

системи стимулювання з боку вищого менеджменту підприємства працівників, 

які здійснюють внутрішню підприємницьку діяльність на підприємстві, 

відповідають за формування і реалізацію внутрішніх підприємницьких 

інноваційних проектів, в основу яких покладено творчі здобутки підприємства. 

Внутрішньофірмове підприємництво передбачає наявність ефективної системи 

трудової мотивації співробітників, яка, на наш погляд, повинна охвачувати 

якомога більшу кількість працівників, враховувати ступінь трудового вкладу 

кожного з них, мати детальну диференціацію вагомості, результативності та 

ефективності отриманих результатів. 

Підводячи підсумок в розгляді питання розвитку організаційного механізму 

трансферу технологій з використанням інтрапренерства зауважимо, що 

інтрапренерский процес буде ефективним тільки в тому випадку, коли його 
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головні суб’єкти – підприємство та інтрапренер – будуть знаходиться в стані 

безперервної взаємодії. Виникнення, розробка та пропозиція інноваційної ідеї 

буде стимулювати та ініціювати інтрапренерські відносини на 

машинобудівному підприємстві незалежно від того, ким цей процес був 

початий і в якому напрямку рухався – від керівництва підприємства до 

інтрапренера, чи навпаки, від інтрапренера до керівництва підприємства.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Мосевич Світлана Ігорівна, магістр  

Прикарпатський інститут ім. Михайла Грушевського МАУП 

Науковий керівник: к.е.н, професор Квасній Любов Григорівна 

 

Вітчизняна практика показує, що в  останні роки склалися несприятливі 

умови для розвитку вищої освіти в Україні. Економічні негаразди в країні, 

вплив світової економічної кризи  не стимулюють її розвиток. Цим пояснюється 

незадовільне фінансове становище системи освіти і науки загалом, а також 

низький рівень заробітної плати працівників системи вищої освіти.  

Нині вища освіта вимагає нових реформ, які обумовлені і потребами 

суспільства, і євроінтеграційними тенденціями. Розвиток та вдосконалення 

освітньої галузі є необхідною передумовою як економічного розвитку України, 

так і досягнення високих темпів зростання добробуту суспільства. Акцентуючи 

увагу на важливості знань у розвитку інноваційно-інвестиційної системи 

http://www.e-rej.ru/Articles/
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України, Ю. Гончаров та А. Касич зазначають: «В умовах економіки знань 

виграє той, хто вміло їх використовує й перетворює у доходи. Саме тому у світі 

дедалі підсилюється увага до науки. Витрати на наукові дослідження і на вищу 

освіту розглядаються як інвестиції у знання – вирішальний фактор у 

забезпеченні економічного прогресу, активізації професійної творчості, 

поліпшення життєвих стандартів» [2, с.42]. 

 Усі ми є свідками того, що постійно скорочуються обсяги капітальних 

вкладень, а інвестування у поліпшення матеріально-технічної бази та інновації 

відбувається за залишковим принципом. Усе це гальмує розвиток вітчизняної 

освіти в цілому. Необхідне фінансування інформатизації освіти, що забезпечить 

модернізацію її методів і технологій, перехід до відкритої освіти. В останні 

роки все більше спостерігається зростання тенденції до відтоку обдарованої 

молоді з України, яка масово їде навчатися до закордонних університетів. 

Статистика  стверджує, що протягом останніх семи років кількість 

українських абітурієнтів лише у польських вишах збільшилась у 7,3  рази (з 2 

831 до 20 693 осіб) за програмами повного циклу навчання. 

Важливим є й те, що освітня політика в Україні може бути лише однією з 

багатьох можливих причин, через які молоді люди виїжджають закордон на 

навчання, зокрема до польських вишів. Розглянемо причини виїзду української 

молоді закордон на навчання в розрізі попиту та пропозиції. 

Польські вузи, особливо приватні, переживають відчутний спад 

вступників-поляків через демографічну “яму” минулих років (аналогічно як і в 

Україні) та виїзд польської молоді закордон. Шукаючи альтернативного 

джерела фінансування, польські вузи почали виходити на закордонний ринок. 

Польський уряд почав інвестувати в українську молодь ще в 1990-х рр., коли 

були запущені різні стипендіальні програми  для українців. І сьогодні кількість 

польських стипендіатів серед українців вже перевищує  5 тис осіб. Українські 

студенти стали для польських вузів пріоритетним джерелом доходів, зокрема 

на 2014/2015 навчальний рік вони становили більше, ніж 40% від усіх 

іноземних студентів у Польщі. З іншої сторони серед української молоді 
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зростає попит на польську вищу освіту, оскільки з багатьох міст Західної 

України їхати до Варшави так само, як до Києва. Польські вузи не вимагають 

від українців складати ЗНО, що теж неабияк приваблює тих, хто не зміг або 

боїться скласти ЗНО в Україні. Вимога складати ЗНО – один з найвпливовіших 

факторів освітньої політики українського уряду, що може впливати на попит 

нашої молоді на польські університети. Також діє реклама диплому 

«європейського зразка». Попри те, що українські університети теж можуть 

видавати European diploma supplement, який для ЄС нічим не відрізняється від 

польського, українські вступники найчастіше не заглиблюються в такі нюанси. 

Важливий вплив чинить також і культурна та мовна близькість. Врешті-решт, 

сам світовий ринок міжнародної освіти є проявом глобалізації і 

постійно зростає: якщо у 2005 році у світі було 3 млн. студентів, які навчались 

не в країнах їхнього громадянства, то у 2015 році таких студентів було більше 5 

млн. осіб.  [3]   

Висновок. Сьогодні перед державою і суспільством постало життєво 

важливе й невідкладне завдання не подальшого удосконалювання і 

реформування, а саме відновлення системи освіти на якісно новій основі. 

Необхідно змінити механізм фінансування вищої освіти так, щоб вона 

забезпечувала можливість індивідуального освітньо-професійного зростання, 

соціальну, академічну, професійну і територіальну рівність особистостей. 

Маючи дуже обмежений інвестиційний ресурс, Україна повинна забезпечити 

пріоритетний розвиток освітнього сектору, оскільки це один з напрямів 

національного зростання.  

У проекті Державного бюджету на 2017 рік Кабінет Міністрів передбачив 

фінансування Міністерства освіти і науки в розмірі 28,6 млрд. грн. У порівнянні 

з бюджетом 2016 року збільшення становить близько 2,5 млрд. грн. В цілому 

зведений бюджет передбачає витрати на сферу освіти на рівні 136,7 млрд. грн, 

що на 7,9% більше, ніж у 2016 році.  Вважаємо за доцільне встановити критерії 

результативності праці в освітній галузі, а також принципи розподілу 

отриманих коштів серед працівників. Підвищення заробітної плати викладачів 
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сприятиме залученню в освіту ефективних кадрів. 
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Україна є державою, яка володіє вагомим промисловим потенціалом, що 

є основним елементом національної економічної системи. Але на сьогоднішній 

день відомо, що тільки інноваційна економіка, яка ґрунтується на інформації та 

знаннях, здатна забезпечити конкурентоспроможність країни на міжнародному 

ринку [1]. Основою конкуренції є ті переваги, які засновані на наукових 

досягненнях та інноваціях. Науково-технологічні розробки та збалансована 

національна інноваційна система становлять найбільш прийнятне джерело 

високих темпів економічного розвитку та покращення інвестиційного клімату. 

Проблеми розвитку інноваційного потенціалу як головного чинника 

конкурентоспроможності знаходять своє відображення в багатьох наукових 

публікаціях. Фундаментальні дослідження, присвячені вивченню цих питань, 

містяться у працях таких учених, як Л. Федулова, В. Геєць, В. Семиноженко, 

М. Гаман, Л. Антонюк, В. Савчук та ін. 

Інноваційні технології забезпечують зростання ефективності виробництва 

та дозволяють досягнути головної умови національної 

http://osvita.ua/vnz/51340/
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конкурентоспроможності – виробництва товарів та послуг, які відповідають 

вимогам світових ринків, а також вивести економіку країни на якісно новий 

рівень [3]. Саме інноваційний потенціал здатний забезпечити досягнення 

унікальних конкурентних переваг. 

За визначення Державного комітету статистики України, інноваційна 

діяльність – це комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових 

та маркетингових заходів, спрямованих на розробку та впровадження інновацiй 

(проведення наукових досліджень і придбання їх результатів та нових 

технологій, виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для 

випуску нових продуктів, впровадження нових методів їх виробництва тощо).  

Дані про стан інноваційного розвитку промислових підприємств України 

наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах України [2] 

Показник 2013 2014 2015 

Питома вага підприємств, що впроваджували 

інновації, % 
13,6 12,1 15,2 

Питома вага реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової, % 
3,3 2,5 1,4 

Освоєно інноваційні види продукції, 

найменувань 
3138 3661 3136 

У тому числі нові види техніки 809 1314 966 

Упроваджено нові технологічні процеси 1576 1743 1217 

 

Виходячи із даних, поданих у табл. 1, можна зробити висновок, що в 

Україні кількість підприємств, що впроваджували інновації, досить невелика. 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації за період з 2013 по 2015 

роки не має постійної тенденції і коливається близько 13 % в середньому. Але 

питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості має 

тенденцію до зменшення – з 3,3 % у 2013 до 1,4% в 2015 році. 

Розглядаючи структуру інновацій на промислових підприємствах 
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необхідно зазначити, що пік впровадження нових технологічних процесів 

припадає на 2014 рік (1743), після чого спостерігається скорочення на 30 % у 

2015 році. Схожу тенденцію мають і освоєні інноваційні види продукції – 3311 

в середньому за період 2013-2015 рр. 

Світова практика свідчить, що інвестиції є ключовим фактором розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств та економіки країни в цілому. Тому 

варто навести джерела фінансування інноваційної діяльності табл. 2. 

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні кошти 

суб’єктів господарювання, які складають в середньому за період 2013-2015 рр. 

8980 млн грн, тобто 85% від загального обсягу фінансування. 

Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності за 2013-2015 рр., млн грн [2] 

Рік 
Власні 

кошти 

Кошти державного 

бюджету 

Кошти іноземних 

інвесторів 
Інші джерела Сума 

2013 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 9562,6 

2014 6540,3 344,1 138,7 672,8 7695,9 

2015 13427 55,1 58,6 273 13813,7 

 

Сума залучених коштів іноземними інвесторами в середньому за 

аналізуємий період становить 1450 млн грн., тобто 4,6% від загального обсягу, 

що говорить про незацікавленість іноземних інвесторів вкладати кошти в 

розвиток провідних українських підприємств. Причиною цьому є 

недосконалість податкової системи України (високі податкові і кредитні 

ставки), відсутність оптимальної системи пільг з боку держави і вкладені 

кошти, здебільшого, не дають бажаного результату [5]. На мою думку, одним із 

ключових факторів, який гальмує інноваційну активність підприємств, є 

недосконала система технічного регулювання. Вона значно уповільнює 

інноваційну діяльність та випуск нових видів продукції. Тому для активізації 

інноваційної діяльності в Україні необхідно використовувати широкий спектр 

заходів: 

- встановлення адекватних сучасній ринковій економіці ланцюгів 

взаємозв’зку науки, технологій та виробництва, 



 262 

- розробка і удосконалення систем и менеджменту та стратегії 

реконструкції, 

- поєднання дрібних і радикальних інновацій, максимально скорочуючи 

строки їх реалізації [4]. 

На основі проведеного дослідження визначено основні проблеми, я зкими 

стикаються підприємства в процесі інноваційної діяльності. За результатами 

аналізу динаміки показників, що характеризують інноваційну активність, 

запропоновані у роботі заходи, які дозволяють покращити можливості розвитку 

інноваційного потенціалу. У наш час жодна галузь не може обійтись без 

інноваційного втручання. Саме для того, щоб підприємство було успішним, 

конкурентоздатним, швидко та з мінімальними витратами пристосовувалось до 

змін у зовнішньому середовищі, випускало якісну продукцію, воно повинно 

постійно удосконалюватися, залучати нові технології та застосовувати 

ефективні, модернізовані способи виробництва. 
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Для можливості оперування величиною економічного потенціалу при 

аналізі стану регіональної економічної системи (РЕС), необхідна розробка 

механізму кількісної оцінки даної категорії. У даному процесі важливу роль 

відіграє не тільки безпосередній пошук показників оцінки ефективності 

господарської діяльності регіону та економічного потенціалу, зокрема, але й 

розробка критеріїв такої оцінки. Чим більш ємкі і загальні критерії, тим менше 

буде залежність оцінки від рівня аналізованої системи, однак у цьому випадку 

відбувається ускладнений пошук вимірювача економічного потенціалу. 

Можна виділити наступні основні критерії, якими повинна задовольняти 

оцінка економічного потенціалу: 

1. Методичне обґрунтування. Пропонована методика розрахунку повинна 

бути науково обґрунтована і, відображати складність даної категорії, містити 

чіткі алгоритми  її розрахунку. 

2. Комплексність. Оцінка економічного потенціалу повинна відображати 

стан найбільш суттєвих показників РЕС, що характеризують оцінку можливості 

по досягненню системою своїх цілей.   

3. Показник економічного потенціалу, будучи інтегральною 

характеристикою, повинен, в той же час містити риси, які відрізняють його від 

виробничого, трудового, інноваційного та інших видів потенціалів регіону. 

4. Порівнянність. Оцінка економічного потенціалу повинна бути 

універсальною і, незважаючи на регіональні відмінності, ієрархічних рівнів 

систем застосовної для побудови подібного показника економічного потенціалу 

інших економічних систем. 

Оцінка економічного потенціалу РЕС являє собою характеристику стану 

системи − «зріз», «моментальний» знімок основних характеристик системи. 

Важливою частиною аналізу економічного потенціалу РЕС є не тільки 

побудова його оцінки, а й розробка методик реалізації наявного потенціалу та 

подальшого нарощування − зростання потенційних можливостей [1, с.60]. 
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Оскільки перехід на новий організаційний чи інший рівень може 

потребувати великих витрат на утримання сукупних можливостей регіону, на 

підвищення рівня його використання, то необхідна розробка системи 

управління зростанням економічним потенціалом регіону. Як і будь-яка 

система управління, вона повинна містити підсистему планування, контролю і 

регулювання.  

Однак, регіональна економічна система та її економічний потенціал 

володіють рядом особливостей. Зробимо кілька важливих припущень з цього 

приводу: 

П1. Безліч елементів РЕС містить перелік тільки тих економічних 

об'єктів, дані про яких є в статистичних звітах. Для кожного елемента системи 

будемо вважати відомими вектор ресурсів, необхідний для виробництва 

продукції: фонд оплати праці всіх співробітників в кожен момент часу 

розглянутого періоду; обсяг основного капіталу, що знаходиться в 

розпорядженні (склади, обладнання тощо) елемента системи, витрата в ході 

здійснення діяльності електроенергії. 

П2. Всі параметри системи можливо вимірювати в одиницях вартості, за 

умови якщо не обумовлено інше. 

ПЗ. Однакові види продукції (послуг) вироблених (надаються) різними 

елементами системи вважаються різними. 

П4. Розрахунок величини економічного потенціалу відбувається на 

основі ціннісно-виробничо-квалітативних функцій з урахуванням фактичного 

випуску елемента РЕС. 

П5. Формування фінансових ресурсів регіону, що забезпечують 

зростання потенційних можливостей регіону, відбувається за рахунок власних 

коштів елементів РЕС, отриманих в попередні моменти часу, позикових коштів 

і коштів, що надаються адміністрацією регіону. 

П6. На величину економічного потенціалу елементів РЕС впливає 

взаємодія між елементами на основі розподілу ресурсів загального 

користування та міжгалузеві взаємодії. 
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П7. Оскільки варіантів зростання рівня використання та нарощування 

економічного потенціалу при даних обмеженнях для різних елементів безліч, 

завдання полягає в пошуку оптимального варіанту. При цьому розвиток 

регіональної системи має описуватися зміною в часі її основних характеристик. 

Для порівняння і вибору можливих варіантів пропонується ввести функції 

мети, в якості яких можуть виступати функції оптимізації вибраних показників 

розвитку: величина економічного потенціалу, ступінь досягнення величини 

економічного потенціалу і обраного рівня нарощування, витрати фінансового 

ресурсу, рівень кінцевого споживання при даній величині економічного 

потенціалу.  
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Посилення процесів глобалізації у світових господарських системах 

нерозривно пов’язано із зростанням впливу інтеграційних процесів та зв’язків 

на розвиток національних економік, що зумовлює необхідність пошуку 

оптимальних організаційних форм суб’єктів господарювання для створення 

національного конкурентного середовища, виробництва та просування на ринок 

конкурентоспроможних товарів та послуг. Формування стратегічного напрямку 

структурних змін потребує пошуку нових організаційно-територіальних 

господарських форм, однією з яких є кластери. Кластерні структури стають 
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своєрідними точками зростання, ефективними платформами для 

співробітництва між бізнесом, науково-освітніми закладами, інститутами 

інфраструктури, органами державного управління тощо. У такій кооперації 

підвищується інноваційність, продуктивність, оптимізується життєвий цикл 

науково-дослідних робіт, підвищується доступність факторів виробництва та 

фінансових ресурсів, досягається гармонізація інтересів усіх суб’єктів 

господарювання [1]. 

Один із окремих напрямів дослідження кластерних структур належить 

освітнім кластерам. Дослідження проблематики створення та функціонування 

освітніх кластерів відбувається у двох основних площинах, це посилення 

інноваційного розвитку економіки, стимулювання партнерських 

взаємовідносин між підприємницькими структурами з метою підвищення 

ефективності їх роботи, а інший блок досліджень спрямований на необхідність 

підвищення конкурентоспроможності освіти як необхідної умови її успішного 

функціонування. У першому блоці досліджень основна увага приділяється 

розвитку регіональних науково-освітньо-виробничих кластерів як 

перспективної організаційної форми управління соціально-економічними 

процесами в регіонах, яка сприяє забезпеченню швидкого економічного 

зростання, відродженню виробництва, розвитку виробничого співробітництва 

на основі спеціалізації і кооперування, підвищенню ефективності інноваційного 

розвитку регіонів. Створення кластерних мереж дозволить підвищити рівень 

конкурентоспроможності регіонів та економічної активності, стимулюватиме 

розвиток науково-освітнього потенціалу прикладного характеру, збільшить 

забезпеченість робочими місцями населення регіону, в тому числі 

висококваліфікованих кадрів, збільшить податкові надходження до бюджету 

тощо [2, с. 26]. 

У другому блоці наукових досліджень основна увага приділяється 

утворенню освітніх кластерів на регіональному рівні. В таких кластерах освіту 

розглядають як складову регіональної діяльності, що об’єднує послуги багатьох 

суб’єктів регіональної інфраструктури (освіти, культури, медицини, спорту, 
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екології, технології тощо) [3]. Поєднання комплексності зусиль різних суб’єктів 

освітньої діяльності (дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладів) дозволяє оптимізувати розвиток галузі освіти. 

Одним із таких поєднань є кластер. Кластерна структура дозволяє знизити 

сукупні витрати на розвиток освіти, науки, інновацій за рахунок підвищення 

ефективності структури та оптимізації наявних ресурсів, що є досить важливим 

завданням, особливо для об’єднаних територіальних громад. Необхідною 

умовою функціонування такого кластеру є територіальна близькість усіх 

закладів, що дозволить здійснювати комфортний перехід із одного закладу в 

інший. Школа-кластер органічно вписується в громадське життя мікро району. 

Спільне використання інфраструктурних об’єктів дозволяє оптимізувати 

витрати по їх створенню та утриманню. Отже, кінцевою метою створення 

кластера є об’єднання та інтенсифікація зусиль, можливостей та потенціалу 

суб’єктів інноваційної структури для проведення взаємоузгоджених дій, 

спрямованих на покращення якості регіональної освіти [3]. Крім того, 

кластерна структура дозволяє гнучко реагувати на коливання у демографічній 

ситуації регіону, оскільки місткість освітніх закладів не обов’язково є 

величиною сталою. Для забезпечення цього завдання, дослідники пропонують 

архітектурне середовище проектувати таким чином, що у період повного 

завантаження установ освіти усі площі використовуються за прямим 

призначенням. У періоди коли народжуваність знижується, тимчасово вільні 

приміщення можна використовувати як додаткові ігротеки, простір для 

індивідуальної творчості чи організації початкової школи (якщо говорити про 

комплекс дошкільний навчальний заклад – початкова школа) [4].  

Освітній кластер повинен стимулювати економічний розвиток та 

допомагати реалізовувати інновації із метою активного залучення інвестицій в 

регіони. При створенні сприятливих інституційних та законодавчих умов, в 

Україні з однаковою ефективністю можуть розвиватися процеси кластеризації 

освітньої сфери на мікрорегіональному, макрорегіональному та 

міжрегіональному рівнях.  
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Всесвітня тенденція глобалізації створює передумови не тільки для 

транснаціоналізації економіки, але й сприяє поширенню і репрезентації 

інформаційних ресурсів історико-культурного спрямування в безмежному 

просторі інформаційних мереж ЮНЕСКО, ще в 1992 році оприлюднило 

програму «Пам’ять світу», першочерговим завданням, якої було опрацювання 

методів збереження джерел, які відповідають вимогам програми «Пам’ять 

світу» і створення їх електронних аналогів [4; 8]. Україна в свою чергу 

підтримала ці починання. Про що свідчить стратегія держави, яка визначена в 

Законах України «Про інформацію», «Про Національну програму 

інформатизації», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про 

телекомунікації», «Про електронний документ та електронний документообіг» 

та інших нормативних документах. 
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Раціоналізація використання документів в архівних фондах вимагає 

удосконалення системи документаційних комунікацій за рахунок 

інформатизації традиційних технологічних процесів шляхом створення нових 

типів документів вторинного рівня у вигляді банків даних на web-порталах. 

Створення електронного архіву має ряд значних переваг: 

 за короткий проміжок часу користувач може знайти документ за 

необхідним параметром (даті, персоналії, номеру, типу тощо); 

 виконання пошуку документів і ознайомлення з ними в електронному 

архіві можливо зробити дистанційно; 

 забезпечується безпека збереження паперових документів, залишається 

страхова електронна копія на випадок незворотної втрати паперового 

документа (викрадення, пожежі, затоплення, ненавмисне знищення тощо), 

використовуючи цифрові копії документів, зменшується число звернень до 

оригіналу, що знижує ризик фізичного руйнування документів (не буде 

підлягати старінню, вицвітанню барвників, рватись); 

 можливо отримати необмежене число копій документів у паперовому 

та електронному вигляді без звернення до паперового оригіналу, наприклад, 

для видачі за запитами громадян, для відправки в підзвітні підрозділи [7]. 

Процес створення електронного архіву включає в себе: 

 складання переліку пріоритетних фондів у кожному архіві; 

 опис технологічних і організаційних регламентів роботи; 

 залучення спеціалізованих комерційних компаній для оцифровки і 

виконання залпового введення архівних документів; 

 створення підрозділів в архівах з числа співробітників, що виконують 

оцифровку поточних надходжень; 

 створення єдиного інформаційного простору на рівні державних 

структур, що об’єднує дані всіх архівних установ. 

Архівна установи України зважаючи на світові досвід запровадження 

інноваційних цифрових та комп’ютерних технологій, також намагається 

використовувати ІТ-технологій в архівній сфері. Так, у травні 2007 року був 
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створений Центральний державний електронний архів України, що виконує 

завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, 

забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду і 

використання відомостей, що в них містяться. Проте доступ до електронних 

архівних фондів для населення відсутній [2, с.67-69]. 

З 19 березня 2013 року відкрито інтернет-архів визвольного руху, що 

надає у вільному інтернет-доступі понад 10 000 систематизованих та описаних 

електронних копій документів з історії ОУН і УПА. Інтернет-архів є спільним 

проектом Центру досліджень визвольного руху, Львівського національного 

університету ім. І. Франка та Національного музею-меморіалу жертв 

окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Усі бажаючі можуть переглядати 

документи на сайті [3]. 

Поширюється тенденція залучення комерційних компаній для створення 

оцифрованих архівних масивів. Компанія «Електронні архіви України» на 

ринку України діє більше 5 років. Вона надає повний комплекс типових та 

індивідуальних рішень зі створення електронних архівів підприємств, систем 

електронного документообігу компаній найрізноманітніших напрямків 

діяльності, а також інформаційних ресурсів для закладів культури та освіти. 

Державним архівом Київської області спільно з компанією «Електронні 

архіви України» реалізовано пілотний проект з оцифрування описів архівних 

фондів і створення інформаційно-пошукової системи, призначеної для 

оперативного доступу й пошуку інформації по архівним фондам установи. 

У межах пілотного проекту оцифровано описи фонду № 5634 «Книги 

реєстрації актів цивільного стану Київської області за 1919 – 1939 роки», які 

були передані в архів на постійне зберігання Головним управлінням юстиції 

Київської області. На другому етапі проекту було оцифровано та завантажено в 

інформаційно-пошукову систему і надано відкритий доступ до описів фонду 

№384 «Київська губернська переписна комісія першого всезагального перепису 

населення 1897 року» [6].  

Реалізація пілотного проекту дозволяє зробити інформацію про фонди 
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архіву більш відкритою, надає віддалений доступ до неї всім зацікавленим 

особам, а також дозволяє оптимізувати роботу установи, зменшити 

навантаження на її співробітників. 

Отже, в Україні є передумови, щоб у найкоротші терміни вивести архівну 

галузь на рівень світових стандартів, а саме:  

 знання міжнародних стандартів оцифрування;  

 співробітники архівів, які готові вчитися і впроваджувати нові IT-

технології в архівах; 

 комерційні спеціалізовані компанії, які створюють електронний архів 

за європейськими стандартами якості. 

Як бачимо, Україна намагається використовувати свій потенціал. Проте 

темпи розвитку інноваційних технологій визначаються, головним чином, 

економічним станом країни та рівнем фінансування галузі. В Україні ж відсутнє 

достатнє фінансування, а це є найголовнішою причиною відставання від інших 

держав: не виділяються кошти на необхідне обладнання, підготовку фахівців, 

оплату послуг комерційним компаніям. Цим і пояснюється повільний характер 

залучення сучасних технологій у роботу окремих установ архівної галузі. 
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Як економічний інструмент господарювання, відтворювальні ресурси 

активно впливають на суспільне виробництво. Їх кількісний вплив 

характеризується обсягами і пропорціями мобілізованих, розподільних і 

використовуваних виробничих потужностей, теперішньої і минулої праці, 

результатів діяльності, якісне - впливом на матеріальні інтереси учасників 

відтворювального процесу через форми організації відповідних економічних 

відносин, від чого значною мірою залежать результати функціонування регіонів 

країни і господарювання на всіх рівнях національної економіки. 

Реалізація відповідної соціально-спрямованої регіональної політики 

обумовлює актуальність та об'єктивну необхідність дослідження факторів, 

закономірностей і напрямків соціально-економічного розвитку регіонів, оцінки 

наявного відтворювального потенціалу, розробки конкретних напрямків і 

орієнтирів, що враховують специфічні регіональні особливості та 

розшарування територій, пріоритети та «точки зростання», з обґрунтуванням 

перспективних організаційно-економічних структур регіонального 

господарства. 

Враховуючи багатоплановість, складність і взаємозалежність, як 

складових відтворювальної системи, так і її проблем стає зрозумілим, що 

шляхи їх вирішення повинні визначатися індикативним підходом через 

посилення ключової ланки системи, яке пов'язує воєдино всі її елементи. Такою 

ланкою є інноваційно-інвестиційний механізм. Його особливість полягає в 

тому, що він не обслуговує лише виробництво або сферу фінансового капіталу, 
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а опосередковує усе відтворення, що йому належить і забезпечує його рух. 

В даний час інноваційно-інвестиційної механізм розглядається переважно 

як система трансформації ресурсів, а не їх відтворення. Відсутнє належне 

розуміння того, що саме він багато в чому формує майбутні потреби, пропорції 

та тенденції економічного розвитку. Якщо говорити про національне багатство, 

як найважливіший параметр добробуту країни, яке є одночасно результатом і 

передумовою подальшого економічного зростання, то інновації та інвестиції, як 

частина національного багатства, більшою мірою і несуть на собі функції 

передумови, а відповідний механізм реалізує їх [1]. 

Однак, це відбувається лише в тому випадку, якщо виконуються вимоги 

до організації інноваційно-інвестиційного механізму та умови, необхідні для 

функціонування всієї відтворювальної системи: розвиток і посилення 

інноваційної спрямованості, безперервність інвестиційного процесу, 

дотримання оптимальності обсягів і структури капітальних вкладень, їх 

доцільність та обґрунтованість. 

На наш погляд, саме з таких позицій необхідно конструювати 

організуючий і регулюючий виробництво інноваційно-інвестиційний механізм, 

здатний забезпечити адекватну трансформацію макроекономічних пропорцій з 

безперервністю відтворювального процесу, вивести економічну систему на 

траєкторію сталого розвитку. 

Об'єктивним фактором трансформації економічних систем в 

конкурентоспроможну форму є кардинальна зміна технологічного укладу. 

Тільки впровадження нових розробок і передових технологій, розвиток і 

збільшення науково-технічного потенціалу виробничої бази економіки 

дозволяють здійснити перехід на більш високу ступінь суспільного розвитку, в 

чому і полягають головні переваги процесу інтенсивного зростання. 

У підсумку, ефективно функціонуючий інноваційно-інвестиційний 

механізм здатний не тільки «порушувати» процеси виробництва та 

забезпечувати паритет в макроекономічних пропорціях, але, крім того, 

здійснюючи свій рух разом з відтворенням, формувати позитивну динаміку 
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стійкого розвитку національних та регіональних економічних систем.  
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Секція 6 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ 
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Багато науковців при аналізі екологічних інвестицій розглядають їх як 

елемент інвестиційного процесу на загальнонаціональному рівні. Так,  Н.М. 

Андрєєва  зазначає, що  екологічно  орієнтоване  інвестування – це  

інвестування, що здійснюється  в межах  всього  народногосподарського  

комплексу  і враховує екологічні цілі та пріоритети. При цьому, вона також  

застосовує  термін «екологічно  орієнтовані  інвестиції» – усі види цінностей, 

вкладених  інвестором (майнові,  фінансові  та  інтелектуальні),  що  спрямовані  

на зниження й ліквідацію негативного техногенного впливу на  довкілля;  

збереження,  покращення  і  оптимальне використання природно–ресурсного 

потенціалу територій; формування  екологічної  безпеки  країни,  у  результаті 

яких досягаються екологічні, соціальні, економічні й політичні результати [1].   

Л. Хенс, Л. Мельник і Е. Бунн вважають, що будь–які інвестиції,  

незалежно  від  об'єкта  їх  вкладення, можуть характеризуватись  як  такі, що  

здійснюють  певний  екологічний вплив і мають екологічний ефект, так як в 

процесі  виробництва  завжди  виникає  вплив  на  довкілля. Вказаний  

екологічний  ефект  є  сутністю  екологічної  результативності  інвестиційних 

вкладень в сферу матеріального виробництва. Він обумовлює  зміну параметрів 

довкілля,  впливає  як  на  внутрішніх,  так  і  на  зовнішніх суб'єктів 

інвестиційного процесу [2].  

Л.Г. Мельник наводить наступне визначення «екологізація – це 

цілеспрямований процес перетворення економіки, спрямований на зниження  

інтегрального екодеструктивного впливу процесів виробництва  і споживання 
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товарів  і послуг у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту. 

Вона здійснюється через систему організаційних  заходів,  інноваційних  

процесів,  реструктуризацію  сфери  виробництва  і  споживчого  попиту, 

технологічну  конверсію,  раціоналізацію  природокористування,  

трансформацію  природоохоронної  діяльності, що реалізуються як на макро-, 

так і на мікроекономічних рівнях» [3]. 

В.О. Аніщенко,  Б.В. Губський обмежують  екологічні  інвестиції  

капіталовкладеннями  природоохоронного призначення,  інвестуванням  в 

оздоровлення  і  відновлення довкілля,  зниження  рівня  забруднення  

навколишнього  середовища  на діючих  і  новостворюваних  підприємствах.  

Так,  В.О. Аніщенко  визначає екологічні інвестицій як вкладення у раціональне 

ресурсовання (використання природних ресурсів,  їх відновлення або охорона);  

за суб'єктами природокористування;   за  напрямами  забезпечення  процесу  

відтворення (екологічного, соціального, економічного) [4,5]. 

Для виявлення основи екологічних інвестицій необхідно виділити їх у 

якості окремого і самостійного інструменту для екологічного керування 

підприємством та враховувати при виборі інноваційних можливостей для 

розвитку екологічної національної політики.  

Д.І. Кубай  наводить  таке  визначення «екологічне  інвестування –  

послідовна  сукупність  управлінських  дій відповідних державних органів,  

інвесторів  і  господарюючих суб'єктів щодо формування  та використання 

екологічних  інвестицій,  які,  насамперед,  передбачають визначення  обсягу  та  

оптимізацію  структури  екологічних  коштів  за  природокористувачами,  

природними сферами та регіонами країни задля досягнення стратегічних цілей 

охорони довкілля [6]. 

 Результати наведених формулювань дають можливість визначити, що під 

екологічними інвестиціями розуміють цінності у вигляді майна, фінансового 

капіталу, інформаційних засобів та інтелектуальних досягнень. Вони 

вкладаються у природу, розвиток виробництва та персонал підприємства для 

отримання додаткових вигод (екологічних, економічних, соціальних) з 



 277 

урахуванням підвищення ефективності використання ресурсів та енергії, 

скорочення антропогенного впливу на оточуючу середу, збільшення 

можливостей для забезпечення екологізаціїї діяльності підприємств. 

 Отже, інвестиційна діяльність повинна розглядатися як можливість дій 

всіх виконавців, інвесторів і держави, тобто усіх суб’єктів господарювання з 

перспективою продуктивного і радикального використання інвестиційних 

ресурсів для отримання екологічних, економічних і соціальних вигод від 

певних заходів, направлених у напрямку охорони та збереження природи і 

довкілля, яке нас оточує [7].   

Таким чином, відповідно  до  концепції  сталого  збалансованого  

соціально-економічного розвитку  усе  більшого  поширення  набувають  

підходи, які направлені на екологізацію усіх видів діяльності нашого 

суспільства, застосування безпечних та екологічних засобів виробництва та 

розвиток екологічної безпеки сучасного виробництва. 

Проблемою залишається неможливість у достатній кількості 

використовувати інструменти екологізації для більш ефективної інвестиційної 

діяльності на підприємстві. Ті методичні і теоретичні заходи, які існують, не 

дають можливості дослідити і забезпечити можливі екологічні наслідки та не 

мають мотивованого впливу на виробників, які не додержуються всіх правил та 

лімітів щодо доцільного і розумного природокористування, а наслідки мають 

негативний вплив на суспільство [8].  

 Тому, для оцінки ефективної інвестиційної діяльності на підприємствах 

необхідно використовувати систему показників, де головним компонентом 

мусить бути вплив на оточуюче природне середовище, який можна 

охарактеризувати інструментами інвестиційної діяльності з урахуванням 

екологізації. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ 

СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Жученко Андрій Михайлович 

к.е.н., докторант кафедри менеджменту 

Черкаський державний технологічний університет 

 

У контексті розгляду проблеми переходу до парадигми сталого розвитку  

доцільно пов'язати завдання моніторингу соціально-еколого-економічного 

розвитку регіональної системи, оцінки впливу на навколишнє середовище, 

автоматизовані системи спостереження з проблемами сталого розвитку 

регіональних систем, поєднавши їх в єдиний технологічний ланцюжок. При 

цьому мається на увазі, що всі системні розробки, що забезпечують отримання 

оцінок стану регіону, включаючи його діагноз, прогноз і область допустимих 

управлінь, повинні реалізовуватися на основі сучасних інформаційних 

технологій. 

За методологічну основу при оцінці поточного стану регіонів і визначенні 

стратегій розвитку регіональних систем прийнятий підхід, запропонований у 

спільних роботах вітчизняних вчених  [1-4]. 

При визначенні стратегій сталого розвитку виникають завдання близькі 

або укладаються в область знань дослідження великих систем. З цих позицій 

розглянута проблема може бути зведена до створення різнорівневих 

ієрархічних модельних описів укрупнених умовно виділених блоків, а 
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міждисциплінарність і різнорідність використаних методів формалізації 

подолана структуруванням ієрархічних рівнів модельних описів. Авторами 

декларується, що для кожного блоку існують процедури отримання об'єктивних 

оцінок його поточного стану, тобто є послідовність обробки вихідної 

інформації про поточний стан блоку, наданої системами моніторингу і збору 

статистики. Для кожного з блоків кількість результуючих оцінок мінімізується 

до 4-5, що може бути досягнуто введенням інтегральних показників, 

використанням ранжованих векторних показників та іншими методами згортки 

та пониження розмірності задач.  

 

Рис. 1. Стратегія сталого розвитку регіонів у співвідношенні з завданнями діагнозу його стану, 

прогнозу та управління 

 

 

На основі безлічі сформованих прогнозів можна виробити заходи 

(операції), тактики і стратегії управління регіоном, які передбачають розробку, 
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забезпечення та реалізацію програм, планів, рішень та заходів, які забезпечують 

отримання чисельних оцінок майбутнього стану розвитку регіону не нижче 

заданих, також віднесених до трьох тимчасових інтервалам: на термін близько 

10 років і більше, на термін до року і короткостроковим [2, с. 68]. 

Ланцюжок «оцінка стану регіону - діагноз – прогноз - стратегія 

управління» (рис.1) замкнутий, що забезпечує можливість розгляду динаміки 

зміни стану регіону, дослідження динамічних процесів розвитку при різних 

вихідних даних і стратегіях управління, і створення безлічі різних потенційно 

можливих сценаріїв її розвитку, що розуміється, як об'єднання вихідних даних, 

стратегій управління та відповідних динамічних процесів розвитку.  

Тоді стратегія переходу до сталого розвитку може бути визначена як 

найкраща з раціональних стратегій управління. 

Запропонований підхід передбачає створення деякої інформаційної 

технології, що забезпечує на основі методів імітаційного моделювання 

автоматизацію обчислень в ланцюжку «оцінка стану регіону - діагноз - прогноз 

- стратегія управління». 

При цьому забезпечуватиметься проведення обчислювальних 

експериментів за заданими можливих сценаріїв розвитку регіону, виявлення 

стратегії сталого розвитку, періодична оцінка динаміки зміни ситуації в регіоні 

з позиції відповідності обраної стратегії.  
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Рыночные условия деятельности предприятий требуют принятия 

оптимальных управленческих решений относительно определения объемов 

производства, выбора целевых рынков реализации продукции, обеспечение 

прибыльной деятельности и стабильного экономического положения 

предприятия, что предполагает оптимальное сочетание и эффективное 

использование всех ресурсов предприятия. В современных условиях механизм 

управления ресурсным потенциалом предприятий не полностью соответствует 

задачам повышения эффективности их работы, получения высоких 

окончательных результатов, дальнейшего развития. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в силу ограниченности 

самих ресурсов, что обусловливает необходимость постоянного поиска путей 

более полного их использования. Одной из важнейших задач развития 

производства является обеспечение производства прежде всего за счет 

повышения его эффективности и более полного использования 

внутрішньогосподарчих резервов. Для этого необходимо более рационально 

использовать основные средства и производственные мощности. 

В условиях научно-технического прогресса важное значение для 

эффективного использования ресурсного потенциала предприятия рост 

фондоотдачи основных средств, которое в современных условиях осложнено 

быстрой сменой оборудования, а также увеличением капитальных вложений, 

направляемых на улучшение условий труда и т.п.  

По нашему мнению, одним из факторов, что обеспечит повышение 

эффективности использования основных средств на предприятии является рост 

удельного веса активной части основных средств, в частности, доли 

действующих машин и оборудования, что одновременно будет способствовать 
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и увеличению объемов производства продукции за относительно нищих затрат 

труда и соответственно увеличению фондоотдачи технологического оборудования. 

Предприятие должно не только стремиться модернизировать свои 

основные средства и искать для этого источники финансирования, а и 

максимально эффективно использовать то, что есть, поскольку решающую 

часть прироста продукции в целом по предприятию можно получить с 

действующих основных средств и производственных мощностей, которые в 

несколько раз превышают ежегодно вводимые новые средства и мощности. 

Особое значение для улучшения использования основных производственных 

средств и повышения эффективности производства на данном предприятии 

имеет применение новых технологий. Необходимо углублять специализацию и 

комбинирование производства, внедрять прогрессивные формы организации и 

оплаты труда, повышать квалификацию кадров и их ответственность за 

рациональное использование закрепленной за ними техники. 

Следовательно, низкий уровень показателя фондоотдачи должно являться 

предметом изучения его причин, так как с падением фондоотдачи неразрывно 

связан рост затрат на производство и, следовательно, уменьшению прибыли 

предприятия, что в свою очередь ведет к падению показателя рентабельности. 

Как видим, существенного повышения фондоотдачи можно достигнуть 

благодаря совершенствованию структуры основных производственных средств. 

Увеличение стоимости более активных средств в расчете на единицу стоимости 

менее активных (пассивных) средств до оптимального уровня также 

значительно повышает эффективность использования орудий труда. Лучших 

результатов можно достичь, если своевременно технически перевооружать 

производство, вместо устаревшей, внедрять новую технику, более 

производительную и экономическую.  

Экономическая ценность полученных результатов состоит в 

совершенствовании методических подходов к диагностике ресурсного 

потенциала предприятий легкой промышленности и дальнейшему развитию 

теоретических аспектов диагностики деятельности предприятия. 
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Секція 7 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДІВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДІВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

Лінькова Олена Юріївна 

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та оподаткування 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Постановка проблеми. За сучасних умов існує широкий вибір 

програмного забезпечення для процесів виробництва та управління 

машинобудівного підприємства. Першочерговим завданням є поєднання 

інформаційних технологій промислового підприємства у єдину систему: 

дослідження; проектування; виробництва; управління; реалізації. Найбільш 

доцільним є використання інтегрованих технологій заснованих на базових 

підходах управління, що передбачає: пошук інформації; обробку; активне 

використання у виробництві та процесах управління. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Питаннями розвитку використання інформаційних 

технологій в управління займається багато вітчизняних та закордонних вчених 

[1-3] але відкритим залишається дане питання за умов дефіциту фінансів у 

промислових підприємств. Мета дослідження – аналіз стану використання 

інформаційних технологій вітчизняними машинобудівними підприємствами. 

Постановка завдання. Систематизація інформаційних технологій для 

машинобудівних підприємств. Виклад основного матеріалу дослідження. 

Основними галузями інформаційних технологій корисними для промислового 

виробництва є: послуги зв’язку; інформаційні послуги та забезпечення бізнесу; 

конторське обладнання. Актуальними для машинобудівних підприємств є 

інформаційні системи [1]: системи автоматичного проектування (AUTOCAD, 
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КОМПАС-3D); зіітографія; системи автоматизованого проектування 

технологічних процесів CAD-системами (Computer Aided Design; математичне 

моделювання; технології (CALS) забезпечення життєвого циклу виробу: 

маркетинг, проектування, виробництво, післяпродажне обслуговування, 

утилізація виробу, який відслужив свій термін; організація технологічного 

процесу виготовлення дослідних зразків і серійного виробництва виробів 

здійснюється за допомогою систем автоматизованого проектування 

технологічних процесів, САМ-систем (Computer Aided Manufacturing); 

логістичні інформаційні системи в машинобудуванні для виконання 

транспортування, складування, збирання замовлень, розподілу продукції, 

упаковки, сервісного обслуговування: система SCM (Supply Chain 

Management); система TMS (Transport Management System) автоматизує 

транспортну систему; система WMS (Warehouse Management System) 

автоматизує різні типи складів; система MRP/DRP (Materials requirements 

planning / Distribution requirements planning) автоматизує окремі логістичі 

функції; система MRP II/DRP II (Manufacturing resource planning / Distribution 

resource planning) автоматизує бізнес-процеси, характеризується як MRP + CRP 

(Capacity Requirements Planning – планування потреб у виробничих 

потужностях), недолік – відсутність аналізу фінансових ресурсів; система ERP 

(Enterprise resource planning) автоматизує все підприємство у часі та за всіма 

ресурсами: ERP = MRP II + FRP (Finance Resource Planning), недолік – не 

відображає постачання та розподіл готової продукції за межами підприємства; 

система MES (Manufacturing Execution System) вирішує проблему синхронізації 

та оптимізації випуску продукції; система SRM (Supplier Relationship 

Management) автоматизує SRM-стратегію взаємодії з постачальниками, недолік 

– відсутність взаємозв’язку з іншими модулями логістичної інформаційної 

системи; система APS (Advanced Planning and Scheduling) автоматизує мережу 

підприємств за рахунок оптимізації бізнес-процесів; система SCEM (Supply 

Chain Event Management) управляє подіями в ланцюжку постачання; CPRF 

(Collaborative Planning, Replenishment and Forecasting) автоматизує планування, 
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прогнозування та поповнення замовлень; VMI (Vendor-Manage Invenrory) 

дозволяє управляти постачанням запасів у споживача; SCMo (Supply Chain 

Monitoring) дозволяє моніторити ланцюжок постачання; DCC (Demand and 

Capacity Collaboration) дозволяє об’єднати управління попитом та 

потужностями; CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) дозволяє 

планувати ресурси синхронно з споживачами; EVCM (Extended Value Chain 

Management) розширене управління ланцюжком доданої вартості; ECR 

(Efficient Consumer Response) автоматизує процес реагування на запити 

споживачів. 

Основна мета інформаційних систем – інтеграція управління, що можна 

досягти запроваджуючи модулі CRM, SRM, SCM. Використання сучасних 

інформаційних технологій дозволяє скоротити тривалість проектно-

конструкторських робіт та випуску виробів, зменшити можливі помилки, 

підвищити якість конструкторської документації, готувати необхідні дані в 

потрібному форматі, отримати ефективні технічні рішення. Висновки з 

проведеного дослідження. Дослідження структури інформаційних технологій, 

які використовують вітчизняні машинобудівні промислові підприємства 

показало необхідність розробки нових програмних модулів до існуючих 

продуктів з метою забезпечення відповідності інформаційних технологій в 

машинобудуванні вимогам системності. Використання інтегрованих 

інформаційних технологій дозволить вітчизняним промисловим підприємствам 

підвищити конкурентоспроможність, як на національному, так і на 

міжнародному ринках. Напрямок для проведення подальшого дослідження: 

оцінка окупності витрат на інформаційні продукти. 
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Сучасним напрямом підвищення ефективності викладання економічних 

дисциплін сьогодення можна вважати моделювання, розроблення, 

впровадження, використання та поширення інтелектуальних навчальних систем 

(ІНС) та технологій, формування віртуальних навчальних середовищ (ВНС), які 

б включали інформаційні, проектні, інтерактивні, тренінгові, ігрові та інші 

технології навчання [2]. ІНС та ВНС функціонують у діалоговому режимі та 

допомагають розв’язувати багато дидактичних завдань, сприяють забезпеченню 

організації навчання з високим рівнем індивідуалізації, створюють умови для 

систематичної перевірки засвоєння навчального матеріалу, обліку та 

оцінювання знань, формування історій навчання та створення їх машинного 

архіву, встановлення в процесі навчання ефективного зворотного зв’язку, 

сприяють формалізації процесів оцінювання, аналізування та прогнозування 

ефективності навчання, оптимізації методик навчання. Тобто ІНС можуть 

здійснювати збирання, оброблення, оцінювання та аналізування навчальної 

інформації та, відповідно, приймати рішення щодо фахового рівня майбутнього 

фахівця.  

Основними принципами організування роботи таких систем можна 

вважати [1]:  відбір та аналізування навчального матеріалу, розміщення його у 

логічній послідовності, відповідно до дидактичних правил; подання навчальної 

http://www.dknii.gov.ua/
http://www.it.ua/
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інформації у вигляді окремих, логічно завершених доз, з передбаченням 

перцептів та конструктів; поетапний контроль засвоєння зі зміною типів та 

форм перевірки; індивідуалізацію та оптимізацію темпу та якості навчання; 

застосування технічних засобів для подання інформації та контролю її 

засвоєння; прийняття рішень щодо керування та саморегулювання 

пізнавальною діяльністю учнів на основі постійного зворотного зв’язку; 

ведення та видання протоколів навчання. Моделювання процесу навчання 

пропонується здійснювати у таких аспектах: моделювання змісту навчання 

(навчальні плани та програми); моделювання процесів контролювання рівнів 

навченості та засвоєння знань; моделювання організації навчання; формування 

баз даних та баз знань; моделювання систем управління базами даних та базами 

знань; моделювання станів навчального процесу, дослідження їх динаміки, 

прийняття та обґрунтування рішень.  

З технологічної точки зору у ІНС доцільно включати весь навчальний 

матеріал, необхідний для засвоєння економічних знань, умінь та формування 

відповідних компетентностей. Використання систем віртуальної реальності 

дозволяє включати в навчальний процес ігрові елементи, які роблять його 

цікавим та достатньо легким для засвоєння, відкритим. Опитування за 

допомогою комп’ютера, розв’язування задач, написання есе та пошук 

інформації і, навіть, оброблення результатів експериментів на екрані 

комп’ютера підвищує інтерес до навчання, оскільки сучасні учні добре обізнані 

та мають сформовані відповідні навички роботи з різними програмними 

засобами, технологіями та системами.  

Моделювання навчальних технологій з викладання економічних 

дисциплін зумовлене вимогами часу до побудови економіки знань, 

забезпечення усіх етапів інноваційного процесу будь-якої сфери людської 

діяльності, відповідно підготовленим кадровим потенціалом.  Тому для системи 

університетської освіти сьогодні характерні інноваційні тенденції: орієнтація на 

міжнародні освітні стандарти, розвиток багаторівневої освітньої системи, 

збагачення ВНЗ новітніми інформаційними технологіями, включення в систему 
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Інтернет, розроблення та впровадження інноваційних технологій навчання, 

створення університетських комплексів та дослідницько-експериментальних 

центрів з апробації нових навчальних планів, створення авторських 

підручників, посібників, навчального забезпечення, розроблення освітніх 

стандартів, нових структур управління тощо. Оскільки соціальний і людський 

інтелекти невід’ємні, соціальний інтелект містить у собі людський, як базову 

“комірку”, а людський інтелект - соціальний, як зовнішню пам’ять, то проблему 

інтелектуалізації соціуму можна вирішити через вирішення проблем 

інтелектуалізації особи, моделюючи та широко використовуючи ІНС, 

формуючи ВНС.  

Сучасним напрямом підвищення ефективності навчання доцільно 

вважати розроблення та використання ІНС та технологій, формування ВНС, які 

б включали інформаційні, проектні, інтерактивні, тренінгові, ігрові та інші 

технології навчання, а до основних етапів моделювання навчання пропонується 

віднести: формулювання мети та методології моделювання; обґрунтування 

завдань моделювання; побудова моделі, уточнення залежностей між основними 

елементами об’єкту дослідження, визначення критеріїв та параметрів 

оцінювання станів об’єкту дослідження, вибір методик діагностики;  

дослідження адекватності моделі; використання моделі  у навчальному 

експерименті.  

Таким чином, моделювання, впровадження, використання та поширення 

інформаційних технологій в освіті трансформує не лише окремі дії, але й 

людську діяльність загалом, впливаючи на усі психічні процеси, відбувається 

опосередкована діяльність новими знаковими системами та засобами, що 

вимагає від учнів додаткових психологічних зусиль, а від вчителів – 

використання нових методів та прийомів навчання, а взаємопов’язане і 

взаємообумовлене поєднання у процесі навчання реального та віртуального, з 

урахуванням психолого-педагогічних чинників, дозволить забезпечити 

ефективність нової моделі навчання, яка передбачає випереджувальний 

характер становлення особистості. 
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Інноваційний тип господарювання, представляється найбільш 

перспективним з погляду забезпечення національних інтересів, а аграрний сектор 

повинен стати  провідником  дифузії інноваційних процесів в економіці. Це 

обумовлено тим, що сільське господарство взаємодіє із значною кількістю 

суміжних галузей (харчова промисловість, нафтогазовий сектор, будівництво, 

соціально-побутова сфера). Таким чином активізація інвестиційно-інноваційних 

процесів в  аграрному секторі є своєчасним і стратегічно важливим завданням для 

всієї економіки країни. 

Інновації один з  найважливіших чинників, що визначає темпи і рівень 

розвитку економічної системи в аграрному секторі України. Вони утворюють 

найважливіший стрижень прогресу продуктивних сил, підвищують гнучкість і 

готовність всіх елементів економічної системи до нововведень.  

Особливу актуальність забезпечення впровадження інноваційної 

діяльності набуває в умовах наростаючої глобальної фінансово-економічної 

кризи, яка формує негативні очікування з боку фінансового ринку. Саме в 

період криз необхідне цільове витрачання обмежених фінансових ресурсів  у 

відповідності з довгостроковими пріоритетами модернізації сільського 

господарства України. 
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Агропромисловий комплекс  є базовим  в економіці країни, де в  даний 

час зайнято близько 1/3  всіх що працюють у сфері матеріального виробництва. 

Галузі агропромислового комплексу формують близько 1/3 національного 

доходу і майже 2/5 валового суспільного продукту. До неї належать сільське 

господарство, харчова промисловість, м'ясо-молочна, борошномельно-круп'яна, 

комбікормова, мікробіологічна промисловість.  Починаючи з 1992 р., в 

агропромисловому комплексі України здійснюються інституційні 

перетворення, вдосконалення їх внутрішньогосподарчих відносин,  

реформування сільськогосподарських підприємств. Зміни системи аграрних 

відносин, що склалася, були неминучі, і, перш за все, була необхідна заміна 

адміністративно-розподільних, командних методів господарювання переважно 

економічними, заснованими на законах ринку.  

Пошук чинників і умов стійкого розвитку економіки зводиться до їх 

конкретизації і узагальнення, що останніми роками найчастіше знаходить своє 

концентроване віддзеркалення в моделі інноваційної економіки. За оцінкою 

експертів економічне зростання в інноваційно-активних країнах залежить на 

50% від технології, на 23% від ефективності функціонування суспільних 

інститутів і на 25% від якості мікроекономічного середовища. 

Основними проблемами інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу є слабкість матеріальної і науково-технічної бази, застарілі 

технології, дефіцит фінансових ресурсів, недосконалість законодавства, що 

стримує впровадження  інноваційної діяльності в умовах кризи, циклічне 

безробіття. В умовах  обмеженості ресурсів, зокрема людських та  фінансових, 

можливим джерелом інвестицій в забезпечення інноваційного розвитку 

аграрної економіки виступають  пріоритетні національні проекти і державні 

програми, особливістю яких є орієнтація на довгострокові системні зміни. 

Фінансування інноваційної діяльності диференціюються залежно від 

стадій інноваційного процесу, фундаментальні дослідження  можуть бути 

класифіковані як суспільне благо, а основним джерелом їх фінансування мають 

бути засоби державного, регіонального і місцевого бюджетів. Виробництво і 
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розповсюдження інновацій повинно фінансуватися залежно від фази 

економічного циклу (венчурний капітал, приватні кредитні ресурси, іноземні 

інвестиції, емісія цінних паперів, власні засоби – в період пожвавлення і 

підйому; державні інвестиції – в період кризи і депресії). 

Для України необхідне формування дієвого механізму державного 

регулювання і підтримки інноваційних процесів, а його відмітною особливістю 

є використання комплексного підходу до управління інноваційним розвитком. 

Найбільш прийнятною є модель, заснована на використанні власного наукового 

потенціалу із залученням засобів бюджетів різних рівнів, корпорацій з 

державною участю, а також іноземних інвестицій і технологій. 

Для досягнення результативності інноваційної діяльності в 

агропромисловому комплексі  України необхідно  створити умови для 

забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку економіки і проведення 

структурної і технологічної перебудови виробничої і соціальної сфер. 
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В процесі оцінки та вибору оптимальної моделі оцінювання ефективності 
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модернізації слід зважати на думку, що організація — це не лише економічна 

цілісна система, а й елемент оточуючого середовища (суспільства), існування і 

вплив якого залежить від діяльності його складових елементів. Такими 

складовими є споживачі, засоби інформації, суспільні групи, спілки й 

об’єднання, робітники й акціонери тощо. Ці складові можуть і впливають на 

процеси і результати досягнення цілей підприємством, тому воно, як правило  

повинно узгоджувати виключно економічні цілі з економічними та соціальними 

інтересами суспільства і названих складових. Багато дослідників, до речі, 

стверджують, що господарюючі структури, які ігнорують закони 

відповідальності (юридичної та соціальної), рано чи пізно втрачають вплив і 

місце у суспільстві [1, 2]. 

Модель оцінки ефективності модернізації підприємства призначена для 

аналізу параметрів його функціонування на віддалену перспективу у 

відповідності із обраною моделлю стратегічного управління. При формуванні 

такої моделі важливим є вибір показників, які характеризують поточний і 

майбутній стан підприємства. 

Зважаючи на складність та багатопоказниковість контролю за 

інвестиційними вкладеннями, доцільно розробити алгоритм розробки моделі 

оцінки ефективності модернізації. 

До основних етапів математичного моделювання ефективності 

модернізації відносимо: 

- збір та оцінка даних щодо факторів впливу на ефективність модернізації 

зі сторони зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства; 

- виявлення причинно-наслідкових зв’язків між змінними середовища; 

- визначення вигляду математичної залежності між змінними 

середовищами; 

- розрахунок параметрів визначеної математичної моделі; 

- оцінка знайденої моделі; 

- прогнозування трендових змін у середовищі; 

- оцінка можливого впливу модернізації підприємства на зовнішнє 
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середовище та прогнозування відповідних змін; 

- оцінка можливого впливу зовнішнього середовища на підприємство та 

прогнозування відповідних змін; 

- використання моделей для аналізу і контролю. 

Змінні, які беруть участь у будь-якій моделі: 

- результативна (залежна, ендогенна) змінна Y – характеризує результат 

або ефективність функціонування економічної системи. Значення її 

формуються всередині системи під дією ряду інших змінних і факторів, частина 

з яких піддається реєстрації, управлінню і планування. В регресійному аналізі 

результуюча змінна відіграє роль функції, значення якої визначається 

значеннями пояснюючих змінних. По своїй природі результуюча змінна завжди 

випадкова; 

- пояснюючі (незалежні, екзогенні) змінні Х – піддаються реєстрації і 

описують умови функціонування реальної економічної системи. Вони в значній 

мірі визначають значення результуючих змінних. Як правило, незалежні змінні 

піддаються регулюванню і управлінню. Значення цих змінних можуть 

визначатись поза межами аналізованої системи. В регресійному аналізі 

пояснюючі змінні – це аргументи результуючої функції Y. Відповідно, вони 

можуть бути як випадковими, так і невипадковими [4].  

Очевидно, що кожна економетрична модель призначена для пояснення 

значень поточних ендогенних змінних (одної чи декількох) в залежності від 

значень завчасно визначених змінних. 

На основі досліджень основних методів і моделей економетрики можна 

виділити три основних класи економетричних моделей, які використовуються 

для аналізу і прогнозування економічних систем [5]: 

1) моделі часових рядів; 

2) регресійні моделі з одним рівнянням; 

3) системи економетричних рівнянь. 

Таким чином, можна зробити висновок, що для побудови моделі 

ефективності модернізації підприємства слід вибирати фактори, які 
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відповідатимуть наступним вимогам: 

1) здійснюють безпосередній вплив на ефективність; 

2) змушують підприємство реагувати на зміну фактора; 

3) інформація про фактор є достовірною і повною. 

Відповідно формування моделі оцінки ефективності модернізації на 

газотранспортних підприємствах потребує інформаційної бази для порівняння 

і визначення вихідних техніко-економічних та інших показників, на які 

впливають ці заходи, а також даних про їх зміну після впровадження. 
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Прийняття економічних рішень – актуальне питання для всіх рівнів 

економіки, яке пов’язане з математичними методами та моделями. Часом 

незначні відмінності економічних моделей можуть суттєво впливати на 

подальший результат, а головне – на підходи до його знаходження. В умовах 

сучасності, коли в прийнятті тих чи інших рішень суттєве місце займають 

засоби комп’ютерної техніки, це особливо помітно. В процесі діяльності малих 

підприємств постійно стоять виклики що вимагають прийняття швидкого і 

головне ефективного рішення. В загальному вигляді ці всі задачі полягають в 

максимізації прибутку чи мінімізації витрат. Існує значна теоретична база котра 
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може підтримати ці рішення але часто бракує цілком практичних підходів та 

зручного інструментарію.  

Приватне підприємство «А» виготовляє три види продукції: стандартні, 

поліровані та оздоблені двері. Менеджмент підприємства зацікавлений в 

отриманні максимального прибутку за умови зміни внутрішнього розпорядку 

та враховуючи попит на свою продукцію. 

Таблиця 1 –  Лінійна модель (реалізована в табличному процесорі MS Excel) 

 

Результат: 

• пряма задача: отриманий оптимальний план (полірованих 

дверей – 100 шт., оздоблених дверей – 200 шт.) забезпечує максимальний 

прибуток (ЦФ), що складає 330000 грн. 

• двоїста задача: «тіньові» ціни зі значеннями 150 та 300 відповідно 

(саме на таку величину збільшиться ЦФ при збільшенні часу на виготовлення і 

часу на обробку на 1) попереджають не захоплюватися сильним збільшенням 

часу, допустиме збільшення часу на виготовлення 200 год. і часу на обробку 

400 год.; для шуканих невідомих (План) визначені «зменшуючі» цільову 

функцію нормовані вартості – вони нульові для «вигідних» продуктів 

(поліровані і оздоблені двері) і від’ємні для стандартних дверей, бо вказують на 

зменшення ЦФ при змушеному випуску одиниці кожного з «невигідних» 

продуктів. Скажімо, якщо менеджера з якихось причин змусять порушити 

оптимальний план і виготовити одні стандартні двері, то це обійдеться 

виробнику зменшенням доходу на 150 грн.  

Найближчим часом підприємство повинно виконати заказ на 

виготовлення 280 стандартних, 120 полірованих та 100 оздоблених дверей. 
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Визначимо скільки і яких дверей підприємство закупає у зовнішнього 

виробника окрім тих які воно випускає самостійно.  

Вважаємо, що час на виготовлення стандартних дверей буде займати 24 

хвилини (0,4 години) процесу обробки, а полірованих – 2 години (на процес 

власне виготовлення таких дверей робочий час не витрачається). Після цього, 

отримані стандартні двері дають прибуток 150 грн., а поліровані – 500 грн. 

Таблиця 2  – Обмеження на розподіл робочого часу 

 

За новими обмеженнями загальний прибуток складає 298800 грн., що 

потребує додаткового продажу 24 оздоблених дверей понад заказом.  

Таблиця 3  –  Ігнорування обмеження на розподіл робочого часу 

  

Загальний прибуток становить тепер 465000 грн., тобто в 1,5 рази більш 

ніж у випадку з обмеженням розподілу часу. Час на виготовлення і обробку 

розподіляється у відношенні 400 : 1200, необхідно закупити 1900 

напівфабрикатів стандартних та 120 штук полірованих дверей для виконання 

заказу в повному обсязі.  
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В Україні присутні майже всі ланки господарського механізму, здатного 

продукувати конкурентоспроможну продукцію. Проблема, як така, сьогодні 

лежить в площині організації їх ефективної взаємодії з огляду на потрібний 

державі результат. Основним змістом управління інноваційним розвитком стає 

саме координація злагодженої роботи усіх ланок господарського механізму, 

налаштованого на продукування конкурентоспроможної високотехнологічної 

інноваційної продукції. Результатом цього має стати істотне прискорення 

економічного зростання країни та конкурентоспроможності її економіки.  

На сьогоднішньому етапі основним джерелом конкурентоспроможності 

стають інтелектуально-інформаційні ресурси, пов'язані з розвитком науки, 

освіти, комунікаційних технологій, гуманітарної сфери. Для забезпечення 

конкурентних переваг потрібно застосовувати ефективні організаційно-

економічні механізми, що дозволять перетворити вказані ресурси в сучасні 

інновації і впровадити останні в господарську практику. В таких умовах 

важливо проаналізувати вплив інноваційно-інвестиційних механізмів на 

економічний розвиток України, а також організаційно-економічні механізми 

розробки і впровадження інновацій, що могли б сприяти суттєвому 

прискоренню інноваційного процесу. 

За оцінками ЮНЕСКО Україна успадкувала економіку, де було 

зосереджено 6,5% світового науково-технічного потенціалу при наявності в 

країні 0,1% населення світу [2, с.61-63]. Економічна, політична та соціальна  

криза призвела до значних втрат в інноваційному потенціалі України. В зв'язку 
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з цим актуальною стає розробка та впровадження  організаційно-економічних 

механізмів, які б сприяли стимулюванню інноваційної активності. 

Інноваційний розвиток в Україні стримують, зокрема, такі системні 

чинники:  

— відсутність прийнятих на довгостроковий період стратегій сталого, 

соціально-економічного, науково-технологічного, інноваційного розвитку 

країни;  

— незавершеність процесів перерозподілу власності: набуття власності 

шляхом приватизації домінує над іншими можливими економічними 

механізмами, в тому числі тими, що пов’язані з капіталізацією одержаного 

прибутку;  

— тяжіння в управлінні інноваційною сферою до галузевих засад, натомість, 

необхідності системного і послідовного впровадження функціональних 

принципів.  

Таким чином, поточна ситуація в інноваційній сфері робить нагальною 

розробку такої державної політики, яка б забезпечувала розширене відтворення 

об’єктної бази інноваційної діяльності та незворотній вплив інновацій на 

прискорене економічне зростання країни.  

Для подальшого інноваційного розвитку необхідно створювати 

сприятливі умови для діяльності підприємств-інноваторів, впроваджувати  

механізми взаємодії основних рушійних сил інноваційного процесу – освіти, 

науки, інформаційні технології та біотехнології. 

Найефективніша реалізація стратегії інноваційного прискорення 

можлива за наступних  умов: 

—  забезпечення ефективної взаємодії держави, науки та бізнесу в напрямку 

розвитку інноваційної діяльності; 

—  фінансування науки, як з бюджетних джерел, так і за рахунок приватних 

інвестицій повинно стати одним із найголовніших пріоритетів розвитку 

держави на поточну і стратегічну перспективу; 
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—  створенням певних стандартів безпеки діяльності для всіх суб'єктів 

господарювання незалежно від форми власності та рівня господарювання та 

прозорою, стабільною системою господарського законодавства, яка б не мала 

внутрішніх протиріч [3, с. 41-42]. 

Отже, за умови проведення активної інноваційної політики з урахуванням 

інтересів суб'єктів цього процесу, впровадження наукомістких технологій 

можливе забезпечення сталого економічного розвитку країни. Лише ефективна 

інноваційна стратегія, яка  розрахована на поточну і довготривалу перспективу 

може  забезпечити високу конкурентоспроможність країни та спроможність 

побудувати  адекватні механізми взаємодії основних рушійних сил 

інноваційного процесу – освіти, науки, інформаційних технологій та 

біотехнологій. 
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The topicality of the issue. High-tech projects are in demand around the world, 

have high liquidity, and are not territorially bound. They are cosmopolitan. Fixed 

assets and manpower in the industry are mobile, modern communication makes it 
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possible not to gather staff in one place. IT-sphere is the future, and that is why it is so 

attractive to investors. Ukraine is the largest market of IT Outsourcing in Central and 

Eastern Europe. Quite tolerable requirements for Ukrainian labor market, taking into 

account significantly lower wages than at the West, promote growth of interest of the 

western investors to the Ukrainian IT-industry. As this branch is rapidly developing in 

Ukraine for the past several years, it became one of the leaders of international 

outsourcing market. It is interesting to explore what Ukrainian IT-industry actually 

consists of. 

The main purpose of the article is to analyze current state and economic 

development of IT-industry in Ukraine and to define necessary conditions to increase 

competitiveness of our IT-products both on foreign and domestic markets. 

The main material of research. For years, IT-industry in Ukraine was 

developing independently from the foreign market, relying on a high-quality 

engineering pool. By the end of 2015 IT-industry in Ukraine accounted for 3% of 

GDP (in 2012 it was only 0.8%). Experts forecast that by the year 2020, the IT 

industry will make up to 6% of total Ukrainian GDP [1]. It is a rather positive index 

taking to account that IT-costs in the most developed countries amounts of 1-4% (i.e 

the USA – 2,7%, South Korea – 4,4 %) 

It is interesting that a lot of major international companies already run their 

business in Ukraine. Ukrainian IT-industry currently hosts over 500 outsourcing 

companies and more than 100 global R&D centers, with more than 50,000 employees 

combined. Many world-known brands such as Samsung, Siemens and Crytek have 

hundreds of employees in their R&D centers in Ukraine. 

In that connection, we cannot fail to mention the quality of our Human 

Resources. Our country is in the TOP-3 certified IT-professionals globally, 4th most 

educated nation in the world with 99,7% of literacy level. Another interesting fact is 

that every year 150 000 students graduate in Ukraine, about 15 000 of which are IT-

specialists. For the time being, there are about 90 - 100 thousand IT-specialists. And 

even though it is one of the highest rates in Europe there is shell of luck of qualified 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcontext.reverso.net%252F%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%252F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9-%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%252Fwe%252Bcannot%252Bfail%252Bto%252Bmention%26ts%3D1483354731%26uid%3D2235401391334478673&sign=ca2c282c3218e9649a425da2c2abc523&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcontext.reverso.net%252F%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%252F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9-%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%252FIs%252Bin%252Bthe%252BTOP-10%26ts%3D1483354731%26uid%3D2235401391334478673&sign=c203e7df161ef6a2edd9da503eebc544&keyno=1
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professionals is still lacking. In India, for example, more than 1 million programmers 

are employed in the IT-industry. Over the last few years, approximately 9000 IT-

professionals have left Ukraine and emigrated to the United States and Europe [2]. 

This is an enormous potential that could be used for the development of our domestic 

economy with the creation of appropriate conditions of its utilization and appropriate 

support from the government. 

Conclusion: To summarize the above-said we can note that world-known 

business geniuses already recognize Ukraine’s potential. Research has shown that the 

investors are interested in funding Ukrainian IT-industry. The most attractive sectors 

are outsourcing, startups and software. Every day, extremely talented people in 

Ukraine work on creating tech solutions for global market. Ukrainian IT-companies 

in general are strongly oriented to collaboration with European and American 

businesses. IT-professionals in Ukraine fit the requirements even of the pickiest 

international companies not only due to high level of training, but also due to purely 

human factor. Increasing efficiency, productivity and lowering the cost of running a 

business are great reasons to consider Ukraine as a reliable outsourcing partner. 

Despite improvements in IT-sphere, some difficulties such as growing 

competition on the global IT-market, especially the growth of competitiveness 

between specialists from developing countries (such as Russia, Belarus, India) and 

problem of attraction of foreign investments in Ukraine remain because of unstable 

political situation, economic crisis in the country and military actions. 

For increasing the competitiveness of Ukrainian IT-products it is necessary to 

create IT-industrial parks – property complex, which combines scientific research, 

industrial, business and educational institutions in order to implement IT-

technologies in real business activities for economic development of our country. 

For the successful functioning of the industrial parks it needs a special system 

of taxation with favourable terms for companies-residents, enhance connection with 

the centers of specialist training (universities), use venture financing. 

Our government should create favourable conditions for bringing up a new 

generation of young professionals who will introduce creativity are able to perform 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcontext.reverso.net%252F%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%252F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9-%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%252FOver%252Bthe%252Blast%252Bfew%252Byears%26ts%3D1483354731%26uid%3D2235401391334478673&sign=7fddbcf86a3805dcf21f5f0ff00728a2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcontext.reverso.net%252F%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%252F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9-%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%252Fhave%252Bleft%252Bthe%252Bcountry%26ts%3D1483354731%26uid%3D2235401391334478673&sign=71f24b03d776f6d4294cc50ffe94e320&keyno=1
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creative activity, motivate them and provide all-around support. Further research will 

reveal the strategy of creating IT-industrial parks. 
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ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

КОНТЕКСТІ СОЦАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

Швець Олеся Станіславівна, студентка  

Воробйова Катерина Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки  

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

 

Загальний стан інвестиційної діяльності в країні має значний вплив на 

стабільний розвиток національної економіки та різних ланок народного 

господарства. Одним з видів інвестицій є іноземні капіталовкладення, проте 

наразі навколо України поширена думка про невигідність таких видів вкладень, 

що безперечно відлякує іноземних інвесторів, за таких умов, дешева робоча 

сила та великий потенціал країни залишаються непоміченими. Бюджетні 

інвестиції також мають важливе значення  у формування інвестиційних 

ресурсів міста, оскільки вони виступають не лише джерелом надходжень, але й 

здатні сприяти розвитку інвестиційної привабливості. 

Не менш важливе значення інвестиції відіграють на муніципальному 

рівні, вкладення можуть надходити як закордону, так і мати характер 

внутрішніх капітальних інвестицій. Для останніх у місцевому бюджеті 

передбачено спеціальний кошик – бюджет розвитку, який належить до 

спеціального фонду місцевого бюджету. На 2017 рік у бюджеті м. Кременчук 

було визначено доходів загального фонду 1260,3 млн. грн., спеціального фонду 

– 48,4 млн. грн., з якого бюджет розвитку складає 6,3 млн. грн [1]. Капітальні ж 

інвестиції, до яких належить, ремонт доріг, розвиток інфраструктури, 

http://delo.ua/tech/k-koncu-2016-goda-it-otrasl-zarabotaet-38-trln-320139/?supdated_new=1474829624
http://delo.ua/tech/k-koncu-2016-goda-it-otrasl-zarabotaet-38-trln-320139/?supdated_new=1474829624


 304 

капітальне будівництво, капітальні ремонти, придбання обладнання тощо, 

фінансуються з загального фонду місцевого бюджету. Кошти ж бюджету 

розвитку направляються на соціальні проекти для покращення умов життя 

громадян.  

На рис. 1 розглянемо динаміку бюджетних інвестицій у м. Кременчук за 

2013 – 2016 роки [1]. 

 

 Рис. 1 Динаміка бюджетних інвестицій у м. Кременчук 

 

Слід зазначити, що у 2016 році було реалізовано 21 проект, які були 

спрямовані на будівництво та реконструкцію соціальної, медичної, освітньої та 

комунальної інфраструктури місцевого значення, а також на придбання 

техніки, необхідної для забезпечення нормального розвитку громаді. Рис. 1 

відображає обсяг коштів, що були направлені на фінансування цих проектів. 

Кошти державного бюджету складають незначну частину із загальної суми 

спрямованих на розвиток коштів, що свідчить про перекладання повноважень 

на міста у пошуку інвесторів та реалізації проектів розвитку.  

Для здійснення нагляду та фінансування інвестиційної діяльності у 

Полтавській області було створено Державний фонд регіонального розвитку. 

Окремо, у місті Кременчук діє комунальне підприємство «Кременчук інвест», 

яке досить активно займається роботою з залучення коштів закордону та 

встановленням міжнародних та міжмуніципальних зв’язків.  

Так, на 2017 рік КП «Кременчук Інвест» заплановано здійснити 7 

проектів, фінансування яких відбувається іноземними інвесторами [2]. Одним з 
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головних джерел формування зовнішніх інвестиційних ресурсів міста є прямі 

іноземні інвестиції, але останніми роками спостерігається скорочення участі  

іноземних інвесторів у економічному розвитку міста. Враховуючи іноземний 

досвід, в період структурної перебудови економіки іноземні інвестиції можуть 

підтримати та прискорити процес, проте макроекономічні показники 

викликають недовіру у потенціального іноземного інвестора, і тим самим 

викликають відтік іноземного капіталу.  

На нашу думку, головною умовою приросту інвестицій у м. Кременчук є 

нарощення виробничого потенціалу підприємств, оновлення основних фондів, 

модернізація технологій, і як наслідок вихід на нові ринки збуту, а високий 

фінансовий потенціал існуючих підприємств міста сприятиме зростанню 

прибуткової частини його бюджетних ресурсів. 

Таким чином, м. Кременчук як важливий промисловий центр має великий 

потенціал та викликає інтерес у іноземних інвесторів, проте нестабільна 

економічна ситуація в країні, високий ступінь ризику неповернення коштів, 

низький розвиток сегменту фондового ринку в країні та множина інших 

вагомих факторів відлякує іноземних інвесторів, тому місцеві бюджети повинні 

самостійно інвестувати необхідні проекти. Саме тому, Україна потребує 

перегляду алгоритму надання іноземним інвесторам платформи для вкладення 

коштів, сюди можна віднести надання пільг для підприємств у сфері 

інноваційного бізнесу, створення цільових інноваційних структур різного типу, 

сприяння розвитку сегменту фондового ринку, пов’язаного з довгостроковими 

цінними паперами та множина інших чинників, що зможуть допомогти країні 

швидше здійснити перебудову економіки та стати на шлях інноваційного 

розвитку.  
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