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1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНАХ 

ЕС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

ІНДИКАТОР ДІЛОВОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНИХ 

НАСТРОЇВ: ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ТЕНДЕНЦІЙ 

 

Бала ВолодимирВолодимирович, 

к.е.н., доцент  

Скирда Дар’я Віталієвна, 

студентка  

Данилко Валерій Кириллович, 

д.е.н., професор 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Лозовик Дмитро Борисович, 

начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради 

 

 Вивчення індикаторів ділової впевненості та економічних настроїв 

набуває сьогодні актуальності, оскільки на їх основі можна прослідковувати 

періоди падіння чи зростання економіки, аналізувати інвестиційну 

привабливість країни та прогнозувати тенденції подальшого соціально-

економічного розвитку. 

 Індикатор економічних настроїв (ІЕН) являє собою підсумкову оцінку, до 

складу якої входить 15 стандартизованих показників, скоригованих з огляду на 

сезонність, серед яких 11 індикаторів ділової впевненості у промисловості, 

будівництві, сфері послуг, роздрібній торгівлі. 

 При цьому індикатори ділової впевненості оцінюються на основі 

інформації щодо поточних обсягів запасів готової продукції та кількості 

замовлень, змін квартальних обсягів продажів та прогнозних змін обсягів 
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продажів чи виробництва і числа штатних працівників за наступний квартал. 

Такий підхід дозволяє відслідковувати забезпечення стійкості розвитку [3]. 

 Згідно з даними Держкомстату (рис.1), починаючи з III кварталу 2018 

року спостерігається зростання впевненості серед підприємств різних 

напрямків діяльності щодо впевненості у здійсненні господарської діяльності. 

Водночас, протягом першого півріччя досліджуваного періоду спостерігалося 

погіршення ситуації, що полягало у збільшені питомої ваги підприємств, які 

песимістично оцінювали майбутнє своєї ділової активності в умовах 

невизначеності [2]. 

 Зокрема, спостерігалося погіршення ділової впевненості у переробній 

промисловості. У першому кварталі 2018 року цей показник становив -3,1, а у 

наступних кварталах індикатор впевненості зменшився до -3,4 та до -4,7 

відповідно. У четвертому кварталі 2018 року ІЕН в переробній промисловості 

зменшився, порівняно з першим, на 1,3 і становив -4,4. 

 

      Рис. 1 Зміни індикатору економічних настроїв у 2018 році 

      Джерело: складено авторами на основі [1] 

 

 Динаміка зміни індикатору ділової впевненості в будівництві теж не є 

позитивною. Даний показник зменшився на 2,0 у другому кварталі 2018 року, 

порівняно з першим (-20,1). Однак у третьому та четвертому кварталах 
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спостерігалося поліпшення ситуації, оскільки індикатор впевненості 

збільшився до -18,7, а в четвертому кварталі він збільшився ще на 1,2 і становив 

-17,5. 

 Варто відзначити, що індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі 

продемонстрував найкращу динаміку. У перших двох кварталах 

досліджуваного періоду він був стабільним і становив 5,3, а у третьому кварталі 

2018 року зріс до 10,7. Порівняно з першим кварталом, ІЕН в роздрібній 

торгівлі зріс на 9,0 і становив 14,3 у IV кварталі 2018 року, що є гарним 

показником.  

 Індикатор ділової впевненості у сфері послуг був найбільш нестабільним. 

Від -1,7 у першому кварталі 2018 року він знизився до -8,0 у другому. У 

третьому кварталі даний показник становив -0,9, тоді як четвертий квартал 

відзначився ще більшим спадом і зменшенням показника до -2,0. 

 Щодо індикатору споживчої впевненості, то він відзначається стабільним 

погіршенням динаміки. Порівняно з першим кварталом 2018 року,  даний 

показник  зріс від -28,3 до -27,5, але вже у третьому кварталі досліджуваного 

періоду зменшився на 1,7 і становив -29,2, зменшення на 1,1 відбулося і у 

четвертому кварталі 2018 року. 

 Якщо поглянути на зміну Індикатору економічних настроїв в цілому за 

2018 рік (рис.2), то можна побачити, що він відображає зміни економічної 

кон’юнктури. При цьому найбільшу частку показника ІЕН традиційно становлять 

індикатор ділової впевненості у промисловості та сфері послуг, на які припадає 

близько 70%, у той час, коли вага споживчих настроїв становить утричі менше. 
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Рис. 1 Зміни індикатору економічних настроїв в цілому за 208 рік 

      Джерело: складено авторами на основі [1] 
 

  

Разом з тим, циклічність змін очікувань економічних суб’єктів дозволяє 

прогнозувати зростання індикатору економічних настроїв, враховуючи 

поступове поліпшення умов ведення господарської діяльності та збереження 

позитивних очікувань щодо макроекономічної ситуації в Україні. 

Література: 

 
1. Статистичний щорічник України за 2018 рік / [За ред. І. Є. Вернера]. – К. : Державна 

служба статистики України, 2018. – 482 с. 

2. Маслак О.І., Яковенко Я.Ю., Сокуренко П.І. Теоретичні і практичні аспекти стійкого 

розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища. Молодий 

вчений. 2017. № 4(44). С. 710–714. 

3. Касич А.О. Сучасні науково-теоретичні підходи до визначення сутності поняття 

стійкого розвитку / А.О. Касич, Я.Ю. Яковенко // Економіка та держава. – 2016. – № 

10. – С. 14–20. 
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 У сучасних умовах господарювання, коли інфляційні тенденції 

посилюються, що призводить до негативних соціально-економічних наслідків у 

вигляді грошових знецінень, підвищення рівня безробіття, падіння 
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ефективності суспільного виробництва, важливо дослідити причини 

інфляційних процесів  та способи їх подолання. 

 У таблиці 1 наведено індекс інфляції в Україні в період з 2009 по 2019 

роки. 

Таблиця 1 

Індекси інфляції в Україні за 2009-2019рр. (до попереднього місяця) 
  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 

2009 102.9 101.5 101.4 100.9 100.5 101.1 

2010 101.8 101.9 100.9 99.7 99.4 99.6 

2011 101.0 100.9 101.4 101.3 100.8 100.4 

2012 100.2 100.2 100.3 100.0 99.7 99.7 

2013 100.2 99.9 100.0 100.0 100.1 100.0 

2014 100.2 100.6 102.2 103.3 103.8 101.0 

2015 103.1 105.3 110.8 114.0 102.2 100.4 

2016 100.9 99.6 101.0 103.5 100.1 99.8 

2017 101.1 101.0 101.8 100.9 101.3 101.6 

2018 101.5 100.9 101.1 100.8 100.0 100.0 

2019 101.0 100.5 100.9 101.0 100.7 99.5 

 Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

2009 99.9 99.8 100.8 100.9 101.1 100.9 

2010 99.8 101.2 102.9 100.5 100.3 100.8 

2011 98.7 99.6 100.1 100.0 100.1 100.2 

2012 99.8 99.7 100.1 100.0 99.9 100.2 

2013 99.9 99.3 100.0 100.4 100.2 100.5 

2014 100.4 100.8 102.9 102.4 101.9 103.0 

2015 99.0 99.2 102.3 98.7 102.0 100.7 

2016 99.9 99.7 101.8 102.8 101.8 100.9 

2017 100.2 99.9 102.0 101.2 100.9 101.0 

2018 99.3 100.0 101.9 101.7 101.4 100.8 

2019 99.4 99.7 100.7 100.7 100.1 99.8 

      Джерело: складено автором на основі [1] 

 

 На початку періоду спостережень (у 2009 році) спостерігалася стійка 

тенденція до зниження інфляції, що тривала до 2014 року. У 2009 році 

спостерігався значний негативний розрив ВВП на початку року, який призвів 

до адміністративного регулювання цін на тарифи та окремі групи споживчих 

товарів. Крім того, спостерігалися негативні очікування населення та бізнесу, 

враховуючи економічну кризу, що тривала у цей період.  
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 У 2010 році за рахунок активної політики розвитку промисловості (так, 

наприклад, рекордним був приріст у переробній галузі – 13,5%, а приріст 

виробництва індекс обсягу сільськогосподарського виробництва зріс майже на 

5%), а також завдяки усуненню волатильності цін на енергоресурси, 

економічну ситуацію в країні було стабілізовано. 

 Протягом 2011-2012 років завдяки високому рівню пропозиції на 

внутрішньому продовольчому ринку спостерігалося зниження споживчих цін, 

регулювалися також ціни на енергоресурси, хоча при цьому спостерігався 

макроекономічний дисбаланс, оскільки транзит газу скоротився зі 103 до 84,2 

млрд м3 [3]. 

 Падіння попиту на українську продукцію на зовнішніх і внутрішніх 

ринках у 2013-2014 роках призвело до зменшення ВВП і зростання 

заборгованості бюджету,  а монетарна політика НБУ негативно вплинула на 

експортерів. Через військовий конфлікт на Сході України у 2014 році 

спостерігалося зростання інфляції до 24,9% (рис.1).  

 

 Рис. 1 Показник інфляції в Україні (щорічний)  

 Джерело: складено автором на основі [1] 

  У 2015 році зростання інфляції зі 124,9 на 143, 3% відбулося за рахунок 

активного скорочення експорту, зниження темпів розвитку промисловості та 

сільського господарства. У 2016-2019 роках факторами впливу виступили 

зростання цін на комунальні тарифи, зниження зацікавленості МВФ у наданні 

нових траншів у зв'язку з відсутністю реформ і розвитком корупції. Як бачимо, 
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наслідки інфляційних процесів негативно позначилися на грошово-кредитній, 

соціальній і економічній політиці держави [4].  

 Відповідно, є потреба у антиінфляційних заходах, які мають включати 

проведення послідовної антимонопольної політики, розвиток наукомісткого 

виробництва, стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків. За 

умов комплексного використання всіх можливих способів боротьби з 

інфляцією її негативні наслідки можуть бути мінімізовані. 
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Світовий досвід засвідчує, що ефективною економіка будь-якої країни є 

при оптимальному спільному функціонуванню малого, середнього та великого 

бізнесу. Протягом останніх років у світі спостерігається переважаюча тенденція 

лідерства малих та середніх підприємств, розвиток яких є одним із важливих 

факторів вирішення соціально-економічних проблем як у державі загалом, так і 

в окремих їх регіонах зокрема. Малий бізнес у розвинутих країнах у процесі 

свого функціонування виконує такі важливі функції як залучення матеріальних, 
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фінансових, природних, інформаційних і людських ресурсів, що не завжди 

враховуються у діяльності представників крупного бізнесу [1]. 

Малий бізнес забезпечує робочі місця, створює реальні джерела доходів 

своїм працівникам, забезпечує виробництво товарів, виконання робіт і надання 

послуг для населення за доступними цінами тощо. Перевага малих підприємств 

у тому, що вони мобільніші до змін в економіці, швидко реагують на вимоги 

ринку, знаходять нішу у виробництві товарів, виконанні робіт, наданні послуг, 

оперативно освоюють випуск нових видів продукції а також мають тенденцію 

до нарощування обсягів випуску продукції, надання послуг та виконання робіт, 

що дає їм змогу виживати та розвиватися [2]. Існують і негативні чинники, що 

стримують розвиток малого бізнесу, а саме: дефіцит фінансових ресурсів, 

труднощі з придбанням матеріально-технічного обладнання, збут виробленої 

продукції тощо. Зазначені чинники впливу на розвиток малого бізнесу 

притаманні не лише зарубіжним країнам, а й Україні.  

Роль та значення вітчизняного аграрного сектора економіки як ключового 

національного бюджетоутворюючого джерела є беззаперечною, оскільки він 

вирішує нагальні питання територіального просторового розвитку, насамперед 

у сільській місцевості. Саме тому приділення належної уваги з боку держави 

умовам розвитку малого та середнього агробізнесу є передумовою формування 

розвиненого конкурентного середовища, прискореного розвитку галузі та 

економіки загалом на національному, регіональному та місцевому рівнях [3]. 

Малий та середній бізнес є органічним структурним елементом аграрного 

сектору економіки України. До представників малого агробізнесу відносяться 

господарства населення, які, зазвичай, самостійно визначають напрям своєї 

діяльності. Спеціалізація господарств населення безпосередньо залежить від 

цільового призначення та якості землі, яку селянин має у власності. Виходячи з 

наявної площі землекористування, дрібний товаровиробник підбирає такий 

виробничий напрям, який забезпечує ефективніше використання землі та 

власних фінансових ресурсів. Вибір спеціалізації виробництва 
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сільгосппродукції виступає головним принципом розвитку даних господарств, 

до яких відноситься й вирощування нішевих культур, що має безліч 

перспектив. 

Виробництво нішевої продукції відкриває можливість для дрібного 

виробника стати великим гравцем. Тому вирощування нішевих культур 

виступає привабливим напрямом диверсифікації виробництва господарств 

населення. Часто такі культури не вимагають значних інвестицій в організацію 

виробництва, але забезпечують високий рівень рентабельності. Протягом 

останніх років в Україні змінюються кліматичні умови і дрібні виробники 

пристосовуючись до даних змін, визначаються з альтернативними культурами. 

Вже сьогодні на землях Миколаївщини, Херсонщини, Одещини можна 

вирощувати культури, традиційні для Грузії, Туреччини, Криму. 

Обираючи спеціалізацію, власникам малого аграрного бізнесу варто 

орієнтуватися на ті види продукції, попит на які стабільно зростає на ринку. 

Такими в найближчий час будуть органічні продукти, а також нішеві – м’ясо 

індика, перепілок, горіхи, квасоля, прянощі, сорго, нут, горох, сочевиця, 

гірчиця, льон, коноплі, ягоди (малина, полуниця, ожина, суниця, чорниця, 

журавлина) тощо. 
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Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів, що майбутнє за використанням 

альтернативної  енергії. Україна володіє величезним потенціалом у виробництві 

екологічно чистої енергетики.  Однак створення об'єктів альтернативної 

енергетики потрібує серйозних інвестицій. Попри це відновлювана енергетика 

перестала бути  привілеєм розвинутих країн. Так, наприклад, 10% потреб 

держави в електроенергії в Руанді (Східна Африка) забезпечує сонячна 

електростанція (для порівняння: в Україні частка усіх ВДЕ у енергобалансі за 

2014 році склала 1%; у 2019 році – 2%) [3]. 

     У країнах ЄС також спостерігається трансформація убік «зеленої 

економіки». У Данії за 2019 рік майже 58% всієї спожитої електроенергії було 

згенеровано вітряками, а у Франції розробляють локальні проекти поступової 

заміни електроенергії на енергію вітру. Так, наприклад, Ейфелева вежа 

оснащена вітровими турбінами (за рік цей об’єкт споживає 6,7 гігават 

електроенергії, що рівноцінно для міста з населенням у 3 000 осіб). 

Україні далеко до лідерства в світі, за часткою виробленої електроенергії 

за рахунок відновлювальних джерел енергії (рис. 1). Крім того, на рівні держави 

не було вироблено стратегії стимулювання енергозбереження. Що стосується 

запровадженої програми державних компенсацій та субсидій, то вона 

неефективна через те, що її основна задача– зменшення тиску на платників, а не 

енергоефективність. Для більш досконалого функціонування “зеленого” тарифу 

ще потрібно доопрацьовувати законодавство й регулювання цінової політики і 

ціноутворення , але вже є перші кроки до переходу на екологічно чисті джерела 

енергії і це є позитивною тенденцією [2]. 
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Останнім часом «локомотивом» «зеленої» енергетики визнають сільське 

господарство. В українських селах існують усі можливості для розвитку 

біопаливних проектів, які б забезпечували місцевий попит на енергоресурси. 

Такі заходи сприятимуть створенню нових робочих місць та ширшому 

використанню сільськогосподарських угідь. В Україні державні механізми 

підтримки таких проектів відсутні, тому варто звертатися до зарубіжного 

досвіду. 

 

 

 

Рис. 1 Виробництво електроенергії в Україні за 2011-2015 роки 

Джерело: складено авторами на основі [1] 
 

           Ще один варіант вирішення проблеми альтернативної енергетики для 

України – створення енергосервісних кооперативів за західним зразком, які 

займатимуться розвитком відновлювальних джерел енергії на певних 

територіях.  

Таким чином, нині спостерігаються певні зрушення у питаннях розвитку 

відновлювальних джерел енергії. Держава створює зручні умови для створення 

електростанцій, які працюють на ВДЕ. Крім того, з кожним роком в Україні 

збільшуються загальні потужності електростанцій, а слідом за ними – й об’єми 

виробленої електроенергії. У комплексі це дозволяє стверджувати, що наша 
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держава повільно, але стабільно розвиває альтернативну енергетику та прагне 

енергетичної незалежності. 
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 Достовірність основних макроекономічних показників є запорукою 

успішного проведення макроекономічної політики. Одним з таких показників, 

який прямо чи опосередковано впливає на рівень життя населення країни, є 

Індекс споживчих цін (ІСЦ).  

Він характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, 

які купує населення для невиробничого споживання. У широкому розумінні 

ІСЦ являє собою зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та 

послуг у поточному періоді порівняно з базисним [2, c.31]. Відповідно, цей 

показник характеризує рівень інфляції. 
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 Не викликає сумніву той факт, що інфляційні процеси як наслідок 

грошового знецінення гостро сприймаються населенням. Крім того, ІСЦ беруть 

за основу для аналізу та прогнозування перерахунків номінальної заробітної 

плати в реальну, індексації грошових доходів громадян, перерахунку сум 

заборгованостей та орендної плати тощо. Виходячи з цього, вивчення 

національних особливостей ІСЦ є актуальним завданням з огляду на широку 

сферу його використання. 

 Для розрахунку ІСЦ використовують два блоки даних (про середню зміну 

цін та про питому вагу витрат на певний вид товарів і послуг у загальній сумі 

грошових витрат населення) [3]. 

 Попри те, що такий перелік відображає лише частину товарів та послуг, 

які споживаються (він не може охоплювати абсолютно всі споживчі товари та 

послуги, тому виокремлюють продовольчі товари, непродовольчі товари та 

послуги), ІСЦ є репрезентативним показником з високим ступенем 

достовірності.  

Наведені на рис. 1. зміни цього показника за групами свідчать про те, що 

інтерес викликають саме індекси цін окремих компонент кошика. 

 
 

Рис. 1 Зміни індексу споживчих цін на товари та послуги за 2015-2019 рр. 

      Джерело: складено авторами на основі [1] 
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 Так, наприклад, ціни компонент групи продовольчих товарів за 

досліджуваний період демонструють коливання – найбільше значення індексу 

споживчих цін на продукти харчування було у 2015 році (141,5%), а найменше - 

у 2016 році (103,3%). Даний показник напряму залежить від обсягу грошової 

маси в обігу. В Україні на нього значною мірою впливає сезонність аграрної 

сфери, врожайність культур та сукупність природних факторів, оскільки 

основна доля продуктів харчування виробляється всередині країни. 

 Щодо тих груп товарів, які належать до непродовольчих, значення ІСЦ 

для даної категорії напряму залежить від коливань курсу валют, враховуючи 

значну частку імпорту. Ціни на послуги (наприклад, освітні чи транспортні) 

підлягають адміністративному регулюванню, через що вони демонструють 

меншу тенденцію до зниження. 

 Загалом протягом 2015-2019 років в Україні відбувались коливання ІСЦ, 

але найбільший масштаб з 2017 року спостерігався щодо ІСЦ на житло, воду, 

електроенергію та газ. Оцінюючи вагову структуру для розрахунку ІСЦ в 

Україні, спостерігається тенденція переважання в ній ІСЦ на продукти 

харчування та електроенергію, газ та інші види палива. Нині спостерігається 

тенденція до зниження темпів інфляції в Україні. 

 Таким чином, очевидно, що має продовжуватися адаптація світової 

практики розрахунку показника ІСЦ до національних особливостей економіки 

країни, а соціальна політика України має формуватися так, аби негативний 

вплив інфляції та девальвація національної валюти були обмежені шляхом 

зниження рівня споживчого попиту та помірної грошової пропозиції. 
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ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄС 
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Культурні та креативні галузі (ККГ) лежать в основі креативної 

економіки: наукомісткі, засновані на індивідуальній творчості та талантах, вони 

генерують величезне економічне багатство та зберігають ідентичність, 

культуру та цінності. Усвідомлення переваги отримання вигод від розвитку 

креативної економіки в світі припадає на кінець попереднього тисячоліття. 

Сьогодні можна спостерігати беззаперечні переваги розвитку креативного 

сектору економіки в країнах Європейського Союзу, про що свідчать численні 

дослідження, наукові публікації та звіти впливових міжнародних організацій. 

Підвищення конкурентоспроможності ККГ для зайнятості та зростання 

показує, що вони працевлаштовують понад 12 мільйонів людей в ЄС, що 

становить 7,5% від усіх зайнятих у загальній економіці. Вони вносять важливий 

внесок в економіку, отримуючи 5,3% від загальної ВДВ ЄС та ще 4% 

номінального ВВП ЄС, створеного високотехнологічними галузями [1]. 

Новий європейський порядок денний для культури визнав роль 

культурного та творчого секторів у «виготовленні інноваційних рішень, які 

позитивно впливають на інші сектори та сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності економіки». У цьому контексті Комісія організовує 

регулярний діалог із культурним та творчим секторами для виявлення потреб у 

політиці та формування всеохоплюючої політичної бази на рівні ЄС. 

Наразі відбулись три зустрічі за участю експертів та зацікавлених сторін, 

що представляють креативні сектори. Перша зустріч була зосереджена на 



 

 

 

25 

творчості та її взаємозв’язку з промисловими ланцюгами створення вартості, 

інноваціями та бізнес-середовищем. Другий обговорював розвиток навичок 

творчих професіоналів, спосіб їх взаємодії з галуззю та ринками, а також роль 

постачальників освіти та організації підтримки бізнесу. Третя зустріч 

висвітлила значення та проблеми інтелектуальної власності, а також роль 

творчості та дизайну у переході до більш стійкої економіки та суспільства [2]. 

ККГ стикаються з постійно мінливим середовищем, яке кидає виклик 

практиці, бізнес-моделям та ринковому балансу. З метою оцінки впливу таких 

змін на вимогу Комітету з питань культури та освіти Європейського 

парламенту було проведено дослідження, яке висвітлює ключові тенденції, що 

можуть вплинути на майбутній розвиток ККГ в їх операційному контексті в ЄС 

до 2030 року.  

В дослідженні наведено два сценарії – амбіційний та руйнівний – 

розвитку основних сфер: економічної, ринку праці, політичної та нормативної, 

соціальної, технологічної, міжнародних культурних відносин, політичної та 

професійної свободи, екологічної [1]. За даними дослідження наведемо 

потенційні перспективи та можливості розвитку ККГ у ЄС до 2030 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Найвірогідніші виклики та можливості розвитку ККГ у ЄС до 2030 р. 

Сфери Потенційні перспективи та можливості 
Індекс 

ймовірності 

Економічна 

сфера 

ККГ діятиме як важливий двигун територіальної привабливості 4 

ККГ у Європі залишатимуться значно конкурентоспроможними 3,2 

Політика фінансування в ЄС краще відображатиме інноваційний характер ККГ 

та їх структури 

3 

ЄС створить більше економічних стимулів для розвитку ККГ 2,9 

Будуть розроблені нові інструменти фінансування для подолання фінансово-

економічних проблем, з якими стикається CCS 

2,8 

Сфера ринку 

праці 

ККГ забезпечать передові позиції в суспільстві, залишаючись в курсі останніх 

тенденцій 

3,5 

Протягом наступних десяти років транснаціональна мобільність європейських 

спеціалістів з ККГ ще більше зростатиме 

3,3 

Працівники ККГ, що займаються позаштатною роботою та іншими нетиповими 

видами роботи, отримають більше доступу до пільг соціального страхування та 

підвищать рівень безпеки їх роботи 

3 

Фахівці ККГ отримають легший доступ до недержавних ринків 3 

Творчість та мистецтво збільшать їх значення у навчальних програмах 2,9 
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Технологічна 

сфера 

Технологія сприятиме зростанню певних галузей (наприклад, аудіовізуальних, 

відеоігор) 

4 

Технологія збільшить залучення громадян та модернізує діяльність у більш 

традиційних секторах (наприклад, музеї, спадщина) 

2,9 

Збільшиться фінансування на розвиток цифрових/ технологічних навичок 2,7 

Екологічна 

сфера 

ККГ надихне на індивідуальні та суспільні зміни 4,2 

Поінформованість про стійкість ККГ зростатиме протягом наступних років 4,1 

Протягом наступних десяти років буде проведено більше науково обґрунтованих 

досліджень та вимірювання впливу ККГ на навколишнє середовище 

3,7 

Складено автором за інформацією [1] 

На світовій арені багато програм різного масштабу - від ЮНЕСКО до 

місцевого рівня - розпочато для розбудови креативної економіки та різних її 

галузей окремо. В пріоритетах впливової програми «Культура та креативність» 

підтримка творчих творчої індустрії зводиться до одночасного розвитку п’яти 

компонентів [3]:  

1) розробка політики та адвокація, діяльність професійних мереж та 

асоціацій;  

2) зміцнення організаційного потенціалу, зокрема, шляхом спеціальної 

освіти та навчання протягом усього життя;  

3) робота інкубаторів та акселераторів;  

4) створення кластерів та хабів;  

5) інтернаціоналізація (тобто орієнтація на світові ринки та світовий 

творчий етап). 

Підтримка розвитку культурних та креативних галузей як перспективного 

напрямку економічної діяльності в ЄС не закінчується численними програмами 

розвитку та підтримки. Значних сил Європейський парламент та окремі 

програми ООН приділяють питанням розбудови екосистеми креативної 

економіки, підтримці творців та новаторів, дослідженню закономірностей та 

перспектив розвитку галузі. Значне надбання європейського досвіду знаходить 

своє застосування в інших країнах світу. 

Література: 

1. Research for CULT Committee - Culture and creative sectors in the European Union – 

Key future developments, challenges and opportunities. PE 629.203– September 2019 [Online]. 

Available :  https://www.europarl.europa.eu/ 

RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf. 



 

 

 

27 

2. Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs. 2016 

[Online]. Available : http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18001. 

3. The creative economy in Europe: 5 steps to rise. [Online]. Available : 

https://www.culturepartnership.eu/en/article/creative-economy-steps-to-rise. 

 

 

 

2 ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

СКЛАДОВІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ  

Карімов Геннадій Іванович 

к.е.н., доцент 

Звонарьова Катерина Андріївна  

аспірант  

Максютенко Ігор Геннадійович  

магістрант  

Дніпровський державний технічний університет  

 

Комунальна теплоенергетика є однією з визначальних складових житлово 

– комунального господарства. Теплоенергетична підгалузь житлово – 

комунального господарства є стратегічно важливою для функціонування 

економічної системи України і забезпечення конституційних прав її громадян.  

Постачання теплової енергії споживачам здійснюється тепло-генеруючими, 

теплотранспортуючими і тепло- постачальними організаціями, які об’єднані в 

міські та районні підсистеми, діяльність яких регулюється державними 

органами на національному та регіональному рівнях.   

Ситуація з енергозбереженням та ефективністю використання паливно-

енергетичних ресурсів, що склалася на сьогодні у системі комунальної 

теплоенергетики (як в регіоні так і в цілому в країні), на всіх рівнях управління 

визнана проблемно-критичною. Низька конкурентоспроможність підприємств 

комунальної теплоенергетики гальмує її самостійний розвиток та 

модернізацію[1]. 
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В той же час, на січень 2020 року заборгованість населення регіону зі 

сплати постачання теплової енергії та гарячої води склала 3294,7 млн. грн., за 

постачання та розподіл природного газу – 2726,9 млн. грн., за постачання та 

розподіл електричної енергії – 467,9 млн. грн. [2], що склало більше ніж 20% 

від нарахованого. Тобто, значна частка домогосподарств потребує допомоги у 

сплаті спожитих паливно-енергетичних ресурсів. Але, лише Закон України 

«Про теплопостачання» напряму передбачає соціальну складову в діяльності 

комунальної теплоенергетики – «забезпечення надійності теплопостачання як 

одного з необхідних елементів безпеки людини» [3]. Інші загальнодержавні 

документи акцентовані на технічно-організаційних питаннях. Регіональний 

рівень управління комунальною теплоенергетикою розглядає категорію  «якості 

послуг» лише як засіб досягнення інших (розвиток місцевого самоуправління, 

фінансування, інтенсифікація діяльності та інш.) цілей. Окремими групами 

можливо виокремити питання фінансування та «зелені» ініціативи в енергетиці, 

в цілому, і зокрема у комунальній сфері. В той же час, житлово-комунальне 

господарство повинне забезпечувати достатній рівень комфорту 

життєдіяльності всіх верств населення. 

Рівень комфорту життєдіяльності прямо проектується на категорії «рівень 

життя» та «комфортне життя» і, як наслідок, на «регіональний людський 

розвиток» [4]. Тобто, основною ціллю регіональних програм та стратегій 

розвитку комунальної теплоенергетики повинно бути забезпечення саме 

соціальної складової діяльності. Економічні, технічні, організаційні та інші 

питання повинні спрямовуватись на досягнення основної (соціальної) цілі. 

Тобто, підтримання стандарту комфортного життя не повинно негативно 

впливати на добробут населення. 

Основна мета розвитку комунальної теплоенергетики на регіональному 

рівні (своєчасне та безперервне забезпечення дотримання підвищених 

санітарних стандартів життєдіяльності всіх верств населення за прийнятну за 

його доходів ціну) має підпорядкувати економіко-технічні питання досягненню 
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провідної соціальної мети з дотриманням балансу відносно «зелених» ініціатив 

в енергетиці [5].  

Тобто, регіональний підхід до вирішення проблеми управління 

комунальною теплоенергетикою у складі соціально-економічної системи 

регіону повинен забезпечувати баланс між економічною (розвиток підприємств 

виробництва, транспортування і використання теплоти), соціальною (платіжна 

спроможність населення, комфортність життя) та екологічною ("зелені" 

альтернативні джерела енергії ) підсистемами. Відповідно до зазначених 

підсистем необхідно адаптувати цілі і задачі подальшого розвитку регіональної 

теплоенергетики.    
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В умовах інтеграції країни в систему сучасного світового господарства 

особливої актуальності набуває забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки. Україна має значний аграрний потенціал, отже це 

повною мірою відноситься і до сільськогосподарської продукції та 

продовольства [1]. В останні роки країна займає одну з провідних позицій на 

світовому ринку зернових та технічних культур, і вже декілька років входить в 

трійку провідних експортерів зерна. У 2019 р. аграрний сектор забезпечив 44% 

усіх валютних надходжень від зовнішньої торгівлі держави (у 2009-2012 рр. в 

середньому 22%, в 2014 р. – 31%, а в 2016 р. – 42%). Обсяги відповідного 

імпорту є майже вчетверо нижчими, що стабільно формує додатне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу агропродовольчої продукції. Частка 

агропродовольчої продукції в загальному експорті держави наразі 

стабілізувалася поряд із стабільним нарощуванням агропродовольчого 

експорту. 

Глобальні виробничо-збутові ланцюжки (ГВЗЛ) наразі є важливим 

елементом торгівлі продовольством і сільськогосподарською продукцією. З 

метою підвищення ефективності проходження певним продуктом шляху «з 

лану до столу» в ГВЗЛ цей шлях розділений на етапи, які здійснюються в 

різних країнах. Це дозволяє виробникам, переробникам, реалізаторам долати 

обмеження та отримати більше можливостей для виходу на глобальні ринки і 

більш ефективного використання порівняльних переваг на будь-якому 

обраному ними етапі виробничо-збутового ланцюжка. 

Для України ГВЗЛ можуть стати важливим інструментом забезпечення 

зростання. будучи ретельно скоординованими, ці ланцюжки здатні посилити 

вплив міжнародної торгівлі на зростання аграрного сектора: передача знань і 

технологій може сприяти підвищенню продуктивності, розширенню 

можливостей в області зайнятості і збільшення доходів. Дослідження, 

проведені експертами ФАО, дозволяють припустити, що в середньому і в 

короткостроковій перспективі десятивідсоткове збільшення участі в ГВЗЛ 
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сільського господарства може призвести до збільшення продуктивності праці 

приблизно на 1,2% [2]. Це призводить також до стійкого довгострокового 

позитивного впливу на продуктивність.  

З позицій охорони навколишнього середовища розширення участі в ГВЗЛ 

може мати як позитивні, так і негативні наслідки для країни. З одного боку, 

ГВЗЛ сприяють зростанню аграрного сектора, з іншого - вони не завжди 

призводять до більш раціонального використання природних ресурсів. Зокрема, 

нарощування виробництва рослинницької продукції з метою експорту, яке є 

результатом відкритості торгівлі, посилює ситуацію з деградацією земель. 

Однак ГВЗЛ, що функціонують відповідно до цілей сталого розвитку, тобто 

учасники яких дотримуються встановлених норм і стандартів, можуть сприяти 

поширенню екологічно стійких технологій і методів виробництва, 

забезпечуючи зростання продуктивності праці і доходів.  

Відкриття глобальних ринків і сприяння розвитку ГВЗЛ можуть 

створювати важливі супутні ефекти за рахунок передачі технологій і ноу-хау. 

Але для того, щоб це принесло користь в довгостроковій перспективі, необхідні 

додаткові заходи політики, спрямовані на підтримку конкурентоспроможності, 

наприклад заходи щодо поліпшення якості управління та інфраструктури, 

підвищення кваліфікації працівників та усунення жорстких обмежень на ринках 

праці. Важливу роль у розвитку ГВЗЛ у торгівлі можуть також зіграти 

регіональні торгові угоди. Домовленості сторін цих угод про зниження 

торгових тарифів можуть сприяти вертикальній координації і розвитку 

виробничо-збутових ланцюжків. Охоплення такими угодами багатьох секторів 

економіки може посилити їх вплив на ГВЗЛ в продовольстві та сільському 

господарстві, оскільки значна частка вартості агропродовольчого експорту 

припадає не на агропродовольчий, а на інші сектори. Наприклад, у усьому світі 

близько 38% доданої вартості в експорті продовольства припадає на 

імпортовані послуги. Регіональні торговельні угоди можуть також містити 

положення про політику в області конкуренції або про гармонізації стандартів; 
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їх результатами можуть стати економічні реформи і високий рівень інтеграції 

між підписантами сторонами.  

Фінансова криза 2008 року, результатом якої став економічний спад, 

загальмувала розвиток ГВЗЛ в продовольстві та сільському господарстві. 

Наразі очікується, що пандемія COVID-19 послабить потенціал та дієвість цих 

ланцюжків знову. В періоди економічного зростання ГВЗЛ сприяють розвитку 

торговельних зв'язків, поширенню технологій і знань. Однак в періоди 

економічних спадів, фірми можуть піти по шляху локалізації виробництва тих 

продуктів харчування, які дозволяють це зробити. Такі стратегії можуть 

негативно позначитися на процесах підвищення ефективності, що досягається 

за рахунок порівняльних переваг, і привести до росту внутрішніх цін на 

продовольство.  

Торгівля є ефективним інструментом управління ризиками, що 

виникають внаслідок потрясінь, і допомагає підвищити стійкість до зовнішніх 

чинників. В умовах пандемії COVID-19 зусилля, спрямовані на входження до 

нових ГВЗЛ, забезпечення функціонування існуючих ланцюжків і на сприяння 

торгівлі продовольством і сільськогосподарською продукцією, можуть 

принести вигоди як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. 
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Антикризове управління, як і будь-яке управління взагалі, 

характеризується технологічними схемами. Однак специфіка антикризового 

управління відображає й специфіку його технології. На неї можуть істотно 

впливати дефіцит часу, погіршення керованості, конфліктність інтересів, 

високий ступінь невизначеності й ризику, складне переплетення проблем, тиск 

зовнішнього середовища, зниження конкурентоспроможності, порушення 

балансу влади.  

Технологія антикризового управління — це комплекс послідовно 

здійснюваних заходів із запобігання, профілактики, подолання кризи, зниження 

рівня її негативних наслідків. Вона передбачає як велику дослідно-аналітичну 

роботу, так і соціально-організаційну діяльність. Не можна зводити технологію 

антикризового управління тільки до пошуку варіантів поведінки. Це технологія 
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активної управлінської діяльності в повному комплексі всіх її функцій, ролей і 

повноважень.  

Технологічна схема антикризового управління складається з восьми 

етапів, які характеризують зворотно поступальну послідовність операцій та їх 

груп під час розроблення й здійснення управлінського рішення і, таким чином, 

оптимальний варіант виходу підприємства з кризової ситуації (яка 

передбачається чи вже виникла).  

На першому етапі створюється спеціалізована робоча група (команда), що 

може формуватися як із власних кадрів, так і з фахівців, запрошених на час 

можливої чи реальної кризової ситуації. Вони повинні володіти знаннями з 

теорії криз, прогнозування, конфліктології, розроблення управлінських рішень, 

дослідження систем управління, макроекономіки, мікроекономіки тощо.  

На другому етапі передбачається перевірка доцільності та своєчасності 

проведення антикризових заходів. За їх недоцільності відбувається повернення 

до вихідної ситуації — пошуку нових цілей, планування за ними спеціальних 

заходів. Якщо обґрунтовано доцільність і своєчасність «включення» 

антикризового управління, здійснюється перехід до наступного етапу.  

На третьому етапі розробляються управлінські рішення антикризового 

характеру. В цьому процесі виділяють кілька стадій, основними з яких є 

збирання вихідної інформації про ситуацію на підприємстві, її структурно-

морфологічний аналіз, визначення шляхів виходу з кризової ситуації та 

необхідних ресурсів, перевірка можливості досягнення поставлених цілей.  

На четвертому етапі створюється система реалізації управлінських 

рішень щодо виходу з кризової ситуації. Група фахівців, які підготували ці 

рішення, визначають їх конкретних виконавців. Кожен з них повинен мати в 

розпорядженні необхідні й достатні ресурси для виконання антикризового 

управлінського рішення, а також відповідати за своєю кваліфікацією рівню й 

складності поставлених завдань. У протилежному випадку антикризові заходи 
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здійснюватимуться за іншою схемою, відмінною від запланованої, або навіть 

стануть неможливими.  

На п’ятому етапі відбувається організація виконання управлінських 

рішень — конкретних організаційно-практичних заходів, реалізація яких у 

чітко визначеній послідовності дасть можливість досягти поставлених цілей.  

На шостому етапі проводиться оцінювання й аналіз якості виконання 

управлінських рішень за показниками діяльності суб’єкта господарювання. 

Якщо реалізація рішення не привела до змін (позитивних чи негативних), 

розглядають причини, через які не виконані рішення чи отримані результати, 

відмінні від запланованих. Після визначення причин незадовільного виконання 

готують нове рішення з урахуванням результатів, отриманих від уже 

проведених заходів. Якщо виконання управлінського рішення дало позитивні 

результати, тобто намітилися тенденції до поліпшення показників 

господарської діяльності підприємства, але не в тому обсязі, що необхідний, то 

вносяться зміни в систему реалізації управлінських рішень.  

На сьомому етапі перевіряється доцільність проведення подальших робіт, 

спрямованих на вихід підприємства з кризової ситуації. Насамперед 

визначається стадія виконання антикризової програми. Якщо програма 

повністю реалізована, а підприємство залишається в кризовому стані, то 

необхідно розробити заходи щодо зміни його статусу, зокрема можливого 

визнання його банкрутом, і проведення дій, пов’язаних із процедурою 

банкрутства. Якщо ж антикризова програма виконана й відбулися зміни в 

зовнішньому становищі підприємства, систему антикризового управління 

адаптують до умов, що змінилися на ринку. Для виходу з кризової ситуації 

готують додаткові управлінські рішення.  

На останньому, восьмому етапі розробляються заходи щодо 

прогнозування майбутніх кризових ситуацій, яке є невід’ємною частиною 

технології антикризового управління. Воно дає змогу якщо не зовсім уникнути 

кризової ситуації, то підготуватися до неї та мінімізувати її наслідки. 
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Антикризове управління являє собою спеціальне, постійно організоване 

управління, націлене на найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану 

та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з метою 

забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення 

виникнення ситуації його банкрутства. 

Об'єкт антикризового управління - виникнення та поглиблення кризи 

розвитку підприємства, її усунення та запобігання. 

Створення на підприємстві системи антикризового управління має 

базуватися на певних принципах, дотримання яких дозволить забезпечити її 

ефективне функціонування у майбутньому. Серед таких принципів фахівці 

виділяють своєчасну діагностику кризових явищ у фінансовій діяльності 

підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища, адекватність 

реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому 

добробуту, а також повну реалізацію внутрішнього потенціалу для виходу з 

кризи [1, с. 258]. 

Необхідно визнати, що прийняття рішення про впровадження 

антикризових заходів у більшості випадків є достатньо болісним для 
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менеджменту підприємства. По-перше, доводиться визнати наявність певних 

проблем у розвитку підприємства, а відповідно потрібно знайти і винуватих у їх 

виникненні. По-друге, впровадження антикризових заходів, як правило, 

потребує певних витрат, причому їх обсяг прямо пропорційний масштабу 

обраних заходів.  

По-третє, інтереси найманих менеджерів (навіть топ-рівня) не завжди 

співпадають з інтересами власників підприємства: зменшення обсягів прибутку 

підприємства чи погіршення інших фінансово-економічних показників його 

діяльності далеко не завжди автоматично відображається на заробітній платі 

менеджерів різних рівнів. Зазначені та інші причини часто призводять до того, 

що впровадження антикризових заходів на підприємствах починається із 

запізненням, суттєво знижується їх ефективність, поглиблюється ступінь 

прояву кризи тощо. 

Такий стан речей наочно свідчить про те, що антикризове управління на 

підприємстві має являти собою не довільний набір дій «пожежного» порядку, а 

постійно діючу систему, суб’єктами якої є менеджмент підприємства усіх 

рівнів та, при необхідності, певні елементи зовнішнього середовища. Під 

системою антикризового управління С. Паранчук пропонує розуміти сукупність 

взаємопов’язаних елементів, реалізація яких дозволить не допустити втрати 

підприємством цінності як господарської одиниці в умовах нестабільного 

внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування [3]. 

Розглянемо методи антикризового управління підприємством більш 

докладніше. Одним із найефективніших методів антикризового управління є 

діагностика стану господарюючого суб’єкта з метою виявлення проявів 

кризового стану. Сам термін «діагностика» означає визначення стану об’єкта 

управління на основі реалізації комплексу аналітичних процедур з метою 

завчасного виявлення слабких ланок і «вузьких місць» [2]. 

Діагностику кризи розвитку підприємства слід розуміти як систему 

ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу, 
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направленого на виявлення ознак кризового стану господарюючого суб’єкта, 

оцінку загрози його банкрутства і/або подолання кризи [4] 

Створення спеціальної робочої групи з подолання кризи на підприємстві є 

дуже необхідним. Для ефективної роботи підприємства необхідно 

координувати спільні дії його учасників. 

Фахівці також повинні володіти мистецтвом вирішення проблем у 

процесах антикризового управління та практичною методологією ефективного 

управління в умовах ризику та невизначеності, мати спеціальну підготовку в 

галузі управління, розуміти і враховувати специфіку роботи підприємства в 

регіональній і галузевій інфраструктурі. 

Група може бути виділена в окрему структурну одиницю або мати статус 

консультуючого органу при апраті управління організацією.  

Ефективність і успішність антикризового управління значною мірою 

залежить від виконання притаманних йому функцій. Функціями антикризового 

управління слід вважати відносно відокремлені напрямки управлінської 

діяльності, які забезпечують реалізацію антикризових дій. 

Оскільки антикризове управління є невід’ємною складовою загальної 

системи управління підприємством, воно повинно виконувати як загальні 

функції управління, так і специфічні, притаманні виключно йому функції, а 

також зв’язуючи, оскільки процес подолання кризи охоплює всю соціально-

економічну систему. 

Сутність зв’язуючих функцій полягає у створенні взаємозв’язку між 

основними та специфічними функціями з метою забезпечення ефективності та 

безперервності антикризового управління як єдиного процесу. Основними 

зв’язуючими функціями є: прийняття рішень, комунікативна та координуюча. 

Кожний із представлених видів діяльності (функцій антикризового 

управління) має притаманні лише їм особливості, але їх сукупність і 

взаємозв’язок характеризують систему антикризового управління. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ У СФЕРУ 
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Інвестиційна модель для залучення коштів в сферу культури повинна 

бути комплексною та поєднувати різні типи інвестицій. Враховуючи те, що в 

Україні культура завжди вважалася дотаційною сферою, то безумовно на 

перших етапах розвитку інвестиційної моделі для культури буде більш 

поширене бюджетне фінансування.  

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

інвестиційна діяльність провадиться на основі: 

«інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними 

підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також 

громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, 

заснованими на колективній власності; 

державного інвестування, що здійснюється органами державної влади за 

рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також державними 

підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів; 

місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а 

http://www.economy.nayka.com.ua/іndex.php?operatіon=1&ііd=336
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також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і 

позичкових коштів; 

державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів; 

іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, 

юридичними особами та громадянами іноземних держав; 

спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та 

громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних 

держав» [1]. 

Таким чином інвестиційної модель для сфери культури може включати 

чотири основні форми інвестиційного забезпечення (рис.1). 

Перший блок – це бюджетне фінансування, наразі даний тип залучення 

коштів в сферу є найбільш поширеним на території України. Проте навіть той 

фінансовий ресурс, котрий виділяється з Державного чи місцевих бюджетів,  

використовується досить неефективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Основні форми інвестиційного забезпечення для інвестиційної 

моделі для сфери культури 

 

Бюджетне фінансування: 

- пряме бюджетне фінансування 

- загальні і цільові трансферти  

- непряме бюджетне фінансування  

Інвестування власних коштів: організації  

(самоінвестування закладу) 

- нерозподілений прибуток 

- відсотки по депозитам 

- інше 

Інвестиції за рахунок кредитів та позик: 

- державні кошти, які надаються на цільове 

інвестування у вигляді безпроцентних 

кредитів та з низькою процентною ставкою 

- банківський кредит 

- інше  

 

Кошти внутрішніх та зовнішніх інвесторів: 

- кошти інвестиційних фондів і компаній 

- кошти інвесторів-юридичних осіб 

- кошти приватних інвесторі 

- кошти іноземних інвесторів 

-інше  
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По суті відбувається «фінансування стін», а працівники отримують 

заробітну плату за відпрацьований час, а не результати роботи. Таким чином 

пряме бюджетне фінансування сфери культури потребує запровадження нових 

інструментів та підходів, зокрема, потребує оновлення механізм фінансування 

сфери. Непряме бюджетне фінансування може здійснюватися з використанням 

відрахувань на сферу культури за рахунок запровадження цільових податків та 

зборів. Цільові трансферти можуть бути використанні для покращення стану 

культурної інфраструктури, тобто, покриття потреб в капітальних витратах.  

Другим блоком є самоінвестування закладу культури, якщо заклад 

заінтересований в ефективній діяльності, то він сам буде вкладати в свій 

розвиток. Таким чином це є і стимулом для вдосконалення діяльності закладу, 

більш ефективного використання коштів, створення інноваційного продукту, 

який буде користуватися попитом серед населення, що призведе до збільшення 

частки вільних коштів закладу і можливості їх використання на власний розсуд 

і розвиток.  

Третій блок є найбільш притаманним для інвестування в культурну 

інфраструктуру і проекти розвитку і передбачає залучення інвестицій в сферу 

на умовах кредитування. Проте потребують удосконалення програми, які вже 

функціонують, зокрема, програма «5-7-9». Також необхідним є розробка нових 

програм, які б враховували особливості функціонування сфери культури. 

Збільшення інвестицій за четвертим блоком можна назвати наслідком 

ефективного функціонування трьох перших.  

Таким чином, якщо держава інвестує в культуру, заклади зацікавлені в 

своєму розвитку та створенні нових доступних  та якісних послуг для 

споживача, при цьому є можливість надавати дані послуги – розвинена 

інфраструктура, відповідно внутрішній  та зовнішній інвестор вбачає сферу як 

пріоритетну для розвитку країну, при цьому, якщо забезпечуються гарантії та 

зменшуються ризики для інвестора, то частка інвестицій в культуру буде 

збільшуватися. 
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Умови ринкової економіки, в яких здійснюють свою діяльність виробничі 

підприємства, носять мінливий характер. На розвиток підприємництва 

впливають такі фактори, як нестабільна політична та соціально-економічна 

ситуація в країні, міжнаціональні, територіальні конфлікти, недосконале 

комерційне законодавство, криміналізація суспільства, шахрайство, корупція 

тощо. Все це загострило проблему забезпечення безпеки виробничого 

підприємства та обувило актуаьність наших досліджень. Для того, щоб 

зрозуміти яку роль відіграє економічна безпека на підприємстві необхідно перш 

за все дати визначення поняттю "економічна безпека".   

Проблемні питання щодо удосконалення управління фінансово-

економічною безпекою вітчизняних підприємств розглядались у наукових 

працях таких видатних вчених як О. р. Бойкевич [7], Т. В. Васильців [7], В. І. 

Волошин [7], В. В. Каркавчук [7], Т. В. Клименко [1], Ю. Б. Кракос [2], Р. О. 

Разгон [2], О. М. Ляшенко [3], О. М. Марченко [4], І. П. Мойсеєнко [4],  О. І. 

Судакової [6], О. О. Шолока [4] та інших. 

Система безпеки підприємства є відокремленою та самостійною від 

інших виробничих одиниць, які здійснюють свою діяльність у непередбачених і 
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в невизначених умовах, що існують в різноманітних організаційно-правових 

формах. Але самостійність та відокремленість є відносною, адже складовим 

елементом системи вищого рівня: міста, регіону є системою безпеки 

підприємства. Актуальність цієї теми полягає в тому, що науковці до 

сьогоднішнього дня не знайшли скоординованих засобів для визначення 

економічної безпеки на конкурентоспроможних підприємствах.  

Ринкове середовище породжує конкуренцію, в якій виживають сильні 

конкурентоздатні підприємства з високим рівнем власної фінансово-

економічної безпеки. Ринок дає надію реалізувати свій шанс у бізнесі, 

розбагатіти, однак далеко не всі добиваються своїх цілей стати міліонером. 

Вони не враховують поточний стан економіки, коливання ринкової 

кон’юнкрури, не підраховують всієї суми політичних, правових, екологічних, 

кримінальних, техногенних та інших факторів, що впливають на ведення 

бізнесу, не страхуються від неблагоприємних ситуацій та форс-мажорних 

обставин. 

Так, на основі результатів проведеного дослідження обґрунтовано 

концептуальну схему стратегічного управління формуванням системи 

фінансово-економічної безпеки підприємства ТОВ НВП “Дніпроекскавація” на 

основі оцінки факторів, які впливають на формування його потенціалу. 

Одним з чинників формування економічного суверенітету та безпеки 

досліджуваного підприємства ТОВ НВП “Дніпроекскавація” є розширення 

асортименту послуг з будівництва легких комерційних та житлових будівель. 

На сьогодні стратегія  розвитку  підприємства ТОВ НВП 

“Дніпроекскавація” полягає у використанні нових креативних ідей,  підвищенні  

продуктивності  праці,  модернізації  техніки,  впровадженні матеріало- та 

енергозберігаючих технологій, розробці та впровадженні нових послуг, які 

забезпечать конкурентоздатність та прибутковість підприємства. 

З проведеного дослідження випливає висновок, що значною причиною 

впливу загроз на безпеку підприємницької діяльності залишається їхнє 
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неадекватне сприйняття, наслідки якого можуть бути самими різними, але всі 

вони носять негативних характер. Звідси виникає завдання оптимізувати рівень 

захищеності підприємства від загроз, небезпек та ризиків у досягненні 

максимальної ефективності обраного варіанту комплексу захисних заходів.  

Вдосконалення управління забезпеченням економічної безпеки 

підприємства ТОВ НВП “Дніпроекскавація” свідчить про те, що необхідність 

вдосконалення управління забезпечення економічної безпеки підприємства; 

необхідність планування діяльності по забезпеченню безпеки. Служба безпеки 

повинна бути завжди готова до виникнення різнобічних кризових ситуацій. 

Отже, побудова сучасної системи безпеки пов'язане з рядом проблем, чкі 

пов'язані зі створенням ефективного механізму керування системою безпеки.  
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В новітніх умовах господарювання від особливостей фінансової та 

інвестиційної політики в значній мірі залежить нормальне функціонування 

підприємств сільськогосподарського сектору. Напрями фінансової та 

інвестиційної політики є індикатором зростання валового внутрішнього 

продукту країни, а також підвищення добробуту всіх членів суспільства. 

За даними держкомстату [1] підприємства, що займаються сільським, 

лісовим та рибним господарством, посідають друге місце за кількістю по 

відношенню до загального показника та становлять 13,2% станом на 2019 рік. 

Таким чином, сільськогосподарський комплекс є важливою складовою сталого 

економічного розвитку України. 

Використання інструментів фінансової та інвестиційної політики у 

сільському господарстві має дієвий вплив на прискорення трансформаційних 

процесів, які відбуваються не тільки в даному секторі економіки, а й у 

переробній, машинобудівній та інших галузях промисловості, а також зміцнює 

продовольчу безпеку країни [2]. Рівень державної підтримки галузі має великий 

вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва та нарощування 

його потужності. 

Бюджетно-податкове регулювання – один із основних економічних 

методів державного регулювання даного сектора. В основі ефективного 

використання бюджету лежить розробка необхідних заходів, що спрямовуються 

на стабілізацію макроекономічних показників, подолання інфляції, структурну 

перебудову сільськогосподарського комплексу держави. У свою чергу такі 

заходи потребують правильного спрямування податкової політики, а саме: 
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- зменшення податкового тиску на товаровиробників; 

- забезпечення взаємовідносин між бюджетами всіх рівнів у напрямі 

забезпечення самостійності місцевих бюджетів; 

- спрямування бюджетної політики на соціальний та економічний 

розвиток держави; 

- надання необхідних ресурсів для забезпечення соціальної сфери. 

Правильна та доцільна інвестиційна політика є запорукою розвитку 

сільськогосподарського сектора, адже у її основі лежить оновлення та 

поліпшення матеріальної бази виробництва, а також закономірно підвищення 

його ефективності. Система інвестиційного забезпечення підприємств є 

динамічною та характеризується зміною її інтенсивності в залежності від 

області України, що зумовлено різним рівнем ризиків ведення 

сільськогосподарського бізнесу в окремих регіонах. 

Сьогодні сільськогосподарський комплекс знаходиться в економічній 

кризі та потребує значних вкладень у свій розвиток. Водночас держава не 

здатна самостійно та у повній мірі задовольнити потреби виробників, саме тому 

їм доцільно співпрацювати з зовнішніми інвесторами. Розглянемо динаміку 

прямих іноземних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство за період 

з 2010 по 2019 рр. на рисунку 1. 

 

Рис. 1 – Прямі іноземні інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство за період з 

2011 по 2019 рр. (млн.дол. США) [1] 
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Таким чином, з даних статистичних досліджень можна зробити висновок 

про негативну динаміку надходження прямих іноземних інвестицій у 

сільськогосподарський сектор економіки. Невелике покращення спостерігалось 

у період з 2010 по 2014 рр. та у 2017 році. Основними країнами інвесторами в 

сільське господарство є Німеччина, Данія, Велика Британія та Польща.  

Світовий досвід доводить, що залучення іноземного капіталу – основа 

структурної перебудови економіки, впровадження новітніх технологій у 

виробництво, а також забезпечення конкурентоспроможність вітчизняної 

продукції на світовому ринку. Наша держава володіє потужним інвестиційним 

потенціалом, проте для його активізації необхідно здійснити зміни в 

інвестиційній політиці влади, поліпшити загальний бізнес-клімат та режим 

конкуренції [3]. Тож, підвищення конкурентоспроможності та економічної 

ефективності функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств 

можливе за умови підвищення ефективності фінансової та інвестиційної 

діяльності.   
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Ринок споживчих товарів та послуг ХХІ ст. – складна і динамічна система, 

на якому панує жорстка конкуренція між безліччю виробників. Підприємства 

прагнуть досягти рентабельності своєї діяльності за допомогою важливої 

економічної категорії – ціни. У процесі розрахунку вартості продукту 

використовуються різноманітні методи ринкового (рис. 1) та централізованого 

ціноутворення (часткового або повного в країнах Європи, США та Японії). 

Маркетологи відмічають, що сучасні покупці бажають отримувати не 

просто якісний товар у яскравій обгортці – за допомогою цього товару вони 

прагнуть створити власний стиль та підкреслити свою індивідуальність. На 

цьому фоні дуже популярним стало хендмейд-виробництво, яке має свої 

особливості як у процесі виготовлення продукції, так і в процесі формування 

ціни на неї. 

Хендмейд ( з англ. – «зроблено рукою») – це унікальні вироби та продукція 

ручної роботи, а також творчий процес їх створення. Хендмейд-виробництво 

має ряд суттєвих переваг як для споживачів, так і для самого виробника, серед 

яких можна виділити основні: для споживача – створення продукту на 

індивідуальний смак і побажання; для виробника – можливість фріланс-роботи 

та отримання варіативного прибутку. 
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Рис. 1 – Методи ринкового ціноутворення 

Сформовано автором на основі [1, 3] 

 

Наразі дуже популярним стає виробництво кондитерських виробів на 

замовлення. Тому доцільно проаналізувати ціни хендмейд-підприємств та 

порівняти їх із цінами підприємств, що виготовляють серійну продукцію 

(табл. 1) у вищезазначеній галузі. 

Таблиця 1 

Порівняння цін хендмейду та виробничих підприємств на кондитерську 

продукцію масового попиту  

(сформовано автором на основі власних досліджень) 

Заклад 

виробництва/ 

продукція 

«Наполеон», 

грн/кг 

«Медовик», 

грн/кг 

«Сметанник», 

грн/кг 

Кондитерська 1 275,00 275,00 275,00 

Кондитерська 2 – 536,00 – 

Кондитерська 3 300,00 300,00 300,00 

Кондитерська 4 400,00 359,00 300,00 

Кондитерська 5 150,00 150,00 150,00 

Кондитерська 6 160,00 180,00 – 

Кондитерська 7 300,00 300,00 – 

ТОВ «Гурман» 127,80 155,50 126,40 

ПП ВТК «Лукас» 107,20 112,50 125,00 

ТОВ «Маркетопт» 54,20 42,60 – 64,00 80,50 

  

Розглянувши порівняльну таблицю, можна дійти висновку, що ціна 

виробників хендмейд-товарів значно відрізняється від цін виробників партійних 

товарів.  
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Якщо спробувати «розшифрувати» ціну продукції хендмейду, можна 

вивести наступну формулу: 

,     (1) 

де  – ціна одиниці хендмейд-продукції,  – сировина, затрачена на 

одиницю продукції,  – обладнання, потрібне для виготовлення одиниці 

продукції,  – кваліфікація робітника (персоналу),  – вартісна оцінка 

технології виготовлення;  – витрати на рекламу і збут;  – витрати на 

комунальні послуги;  – податкові виплати;  – витрати, пов’язані з 

удосконаленням обладнання;  – прибуток. 

За результатами дослідження можна зазначити, що ціна на товари 

хендмейд-виробництва є досить специфічною, оскільки залежить від багатьох 

факторів, значення яких мають індивідуальний характер. Важливим є також той 

фактор, що з 1 жовтня 2016 року уряд України запустив проект щодо зняття 

держконтролю з ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та 

реалізації продовольчих товарів (у цю групу входять такі товари, як яйця, 

борошно, молоко, сметана, вершкове масло та ін.), оскільки ціна продукту 

залежатиме від ціни сировини, яку встановить реалізатор [2]. 

Проте, варто пам’ятати, що головною метою кожного підприємства є 

забезпечення його рентабельності. Тому необхідно правильно і грамотно 

розрахувати ціну і прибуток в ній, ретельно дослідивши усі ринки, на які 

планується збут продукції, оскільки «некоректна» ціна може призвести до втрат 

прибутку виробника: високі ціни скорочують споживчий попит на товари 

підприємства та зменшують кількість здійснених покупок його продукції; за 

низьких цін підприємство буде втрачати частину прибутку, що призведе до 

зменшення зацікавленості працівників у своїй діяльності і в майбутньому – до 

припинення та закриття виробництва. 
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Термін «криза підприємства» охоплює різноманітні сторони життєвого 

циклу будь-якої соціально-економічної системи – від просто перешкод у 

функціонуванні підприємства через конфлікти до ліквідації підприємства.

 Антикризове фінансове управління підприємством є невід’ємною 

складовою управління сучасним підприємством з певною сформованою метою 

підприємства; перспективним баченням, яке є важливою передумовою 

майбутнього зростання економіки підприємства, вибору перспективних 

напрямів його розвитку і стратегічної концепції − визначенням головної мети 

підприємства.  

Причини фінансової кризи можуть бути різноманітними: відсутність 

стратегії розвитку організації, загальний економічний спад ринку, 

непродуктивна робота працівників установи тощо. До основних чинників, які 
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можуть спричинити фінансову кризу на підприємстві відносять: зовнішні, або 

екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або 

ендогенні (що залежать від підприємства) [2, с. 42].     

 Головними екзогенними чинниками фінансової кризи на підприємстві 

можуть бути: нестабільність фінансового та валютного ринків; спад 

кон’юнктури в економіці в цілому; дискримінація підприємства органами влади 

та управління; посилення монополізму на ринку; посилення конкуренції в 

галузі та криза окремої галузі; значний рівень інфляції; нестабільність 

господарського та податкового законодавства; політична нестабільність у 

країні. 

Для того, щоб зрозуміти справжні причини фінансової кризи на 

підприємстві, внутрішні фактори треба розглядати більш детально, що 

дозволить розробити найбільш вдалу програму дій щодо виходу з кризи для 

конкретної ситуації [4].          

 До основних ендогенних чинників фінансової кризи відносять:  

 − брак чітко визначеної стратегії розвитку підприємства; 

− дефіцити в організаційній структурі; 

− низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції; 

− низький рівень менеджменту;     

 − непродуктивне утримання зайвих робочих місць; 

− незадовільне використання виробничих ресурсів [1, с. 67]. 

 Методи, які потрібно використовувати, та швидкість подолання кризи 

багато в чому залежить від її рівня та моменту виявлення. Можна виділити 

чотири ключові стадії фінансової кризи:  

1) зниження використання капіталу підприємством;  

2) скорочення розміру прибутку; 

3) поява збитків на підприємстві; 

4) зниження рівня платоспроможності підприємства.  

 Управління кризовою ситуацією можна розглядати як систему 
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профілактичних заходів, спрямованих на запобігання кризи. Антикризовий 

комплекс включає: системний аналіз слабких та сильних сторін підприємства, 

виявлення можливостей та загроз; оцінювання ймовірності банкрутства; 

управління ризиками; розробка та впровадження системи попереджувальних 

заходів. Діагностика фінансової кризи підприємства є узагальненням всіх 

складових економічної стратегії. Її головним завданням є визначення 

потенційних можливостей кризових ситуацій та банкрутства і формування 

заходів їх запобігання [3, с. 34].        

  При діагностуванні на підприємстві кризової ситуації фінансова 

стабілізація здійснюється за наступними етапами: усунення 

неплатоспроможності, відновлення фінансової стійкості та забезпечення 

фінансової рівноваги в тривалому періоді. Поетапне виконання всіх 

антикризових заходів дозволить уникнути чи взагалі усунути кризу на 

підприємстві.          

 Таким чином, система антикризового управління – це розробка комплексу 

заходів щодо діагностики фінансового стану та упередження фінансової кризи 

суб’єкта господарювання. Головна проблема більшості управлінців – вони не 

знають або не помічають основні чинники виникнення фінансової кризи на 

підприємстві та не здійснюють своєчасну діагностику фінансового стану. 

Можна сказати, що фінансова криза – це ймовірність неплатоспроможності та 

банкрутства суб’єкта господарювання, діяльність якого відбувається нижче 

точки беззбитковості або нестача потенціалу для кращого функціонування. 

 Отже, метою антикризового фінансового управління є прогнозування 

криз, запобігання їх виникненню, розробка і впровадження заходів для 

подолання криз, а також нейтралізація їх наслідків. Методи і заходи 

антикризового управління залежать від причин і масштабу кризи.   

Можна зробити висновок, що антикризове фінансове управління може 

бути успішним, якщо воно своєчасне. Тільки таке управління в сучасних 
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швидко змінних умовах здатне досягти поставленої мети і ефективно 

вирішувати завдання загальної системи управління підприємства. 
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У сучасній економічній літературі контроль визнається однією з 

обов'язкових та надзвичайно важливих функцій менеджменту, яка нарівні з 

плануванням, аналізом та регулюванням визначає зміст управлінського впливу. 

Основною метою системи контролю будь-якого процесу визнано своєчасне 

виявлення відхилень від нормального (запланованого) перебігу провадження та 

здійснення адекватних управлінських заходів щодо виправлення становища для 

забезпечення виконання розроблених планів, досягнення встановлених цілей 

діяльності. 

Необхідність впровадження контролю обумовлюється тим, що за його 

допомогою визначається реальний стан підприємства, перевіряється 
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відповідність його розвитку визначеним завданням, забезпечується ефективне 

досягнення визначеної мети та завдань управління. Поширеною є точка зору, 

що якість менеджменту значною мірою обумовлюється рівнем організації 

контролю. 

Контроль у системі антикризового управління являє собою процес 

забезпечення реалізації його функцій та принципів відповідно до встановлених 

керівництвом підприємства цілей та завдань. Саме контроль об'єднує в єдине 

ціле основні функції антикризового управління. Надаючи інформацію про 

відхилення фактичних показників від планових чи нормативних, аналізуючи 

причини відхилення та обґрунтовуючи необхідні дії щодо виправлення 

ситуації, він є засобом зворотного зв'язку між об'єктом управління та системою 

управління. 

Контроль є окремою функцією антикризового управління, в межах якої 

реалізується контрольний процес, забезпечуючи зіставлення досягнутих 

результатів діяльності із запланованими. Будучи об'єктивно необхідною 

функцією менеджменту, контроль посідає важливе місце серед інших функцій 

антикризового управління, сприяє розробці та прийняттю ефективніших 

рішень, підвищенню результативності антикризового впливу. Основним 

завданням контролю в системі антикризового управління є корегування 

поведінки підконтрольного об'єкта, спостереження та перевірка за перебігом 

здійснення антикризового процесу відповідно до розробленої антикризової 

програми, блокування відхилень, що виявляються, та приведення системи до 

цільового стану за допомогою спеціальних інструментів-регуляторів. Контроль 

за виконанням антикризової програми підприємства орієнтується на створення 

умов для досягнення встановлених цільових показників фінансового 

оздоровлення, дотримання часових та ресурсних обмежень антикризового 

процесу. 

Суб'єктом контролю, тобто особою, що його здійснює, як правило, є та 

сама особа, що здійснює антикризове управління загалом. За потреби ці функції 
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делегуються одному з працівників економічної або бухгалтерської служби 

підприємства, який організує збирання, попередню аналітичну обробку та 

узагальнення контрольної інформації, її передачу (в узагальненому вигляді) на 

вищий рівень управління або зовнішнім контролюючим органам. 

Контроль як елемент системи антикризового управління підприємством 

характеризується різноманіттям форм, типів та видів, які можуть бути виділені 

відповідно до сучасних розробок з питань теорії контролю.  
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Управління організацією базується на взаємодії різних систем, серед яких 

головною, що приводить до дії інші, є система управління персоналом. В 

умовах трансформації економіки невирішеність багатьох проблем з управління 

персоналом є чинником недостатньої ефективності діяльності підприємства та 

причиною деформації соціально-трудової сфери. 

На сьогодні робота з персоналом на підприємстві – це системний, 

планомірний, організований вплив за допомогою взаємопов’язаних 

організаційно-економічних та соціальних заходів на процес формування, 

розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення 

умов для використання трудових якостей працівника в цілях забезпечення 

ефективного функціонування підприємства та всебічного розвитку зайнятих на 

ньому робітників.  

Саме персонал зараз є однією з найголовніших запорук успіху будь-якого 

підприємства. Без мотивованих і кваліфікованих співробітників жодна 
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організація сьогодні не змозі створити добре працюючі системи маркетингу, 

виробництва, продажу, фінансів або бухгалтерського обліку. Важливим 

елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й 

майстерності. В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів 

відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор, 

кадри, персонал. 

Термін «персонал» є найбільш доцільним на рівні організації, так як 

визначає особовий склад організації, який працює за наймом і характеризується 

певними ознаками. Основними з яких є: трудові взаємовідносини з 

роботодавцем, як правило, оформляються трудовими договорами; володіння 

певними якісними характеристиками, поєднання особистих та організаційних 

цілей. Персонал підприємства-найголовніший його стратегічний ресурс, а тому 

важливо правильно розуміти поняття та сутність персоналу. Існує безліч 

визначень терміну персонал (табл. 1). 

Таблиця 1 

Суть понять терміну «персонал» в літературі 

 

Автор Визначення терміну «персонал» 

Андрійчук В.І. Сукупності працівників, які мають необхідний фізичний розвиток, 

знання, практичні навички для управління виробництвом, якісного і 

своєчасного виконання передбачених технологією робіт у сфері 

агропромислового виробництв 

Балабанова Л.В. Сукупність його працівників (постійних і тимчасових, 

кваліфікованих і некваліфікованих), що працюють по найму та 

мають трудові відносини с роботодавцем. 

Вігуржинська  

С.Ю. 

Основний штатний склад працівників підприємства (організації), що 

володіють необхідною кваліфікацією і виконують різноманітні 

виробничо-господарські функції. 

Великий 

тлумачний 

словник сучасної 

української мови 

Особовий склад, колектив працівників якої-небудь установи 

Крушельницька 

О.В. 

Основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, 

який формується і змінюється під впливом як внутрішніх, так і 

зовнішніх факторів 
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Левченко О.М. Категорія працівників, які об'єднані за ознакою належності до 

організації (апарату, відділу, служби, лабораторії, кафедри тощо) або 

професії (управлінський, адміністративний, інженерний, технічний 

тощо). 

Макаровська Т.П. Сукупність постійних або тимчасових працівників, що отримали 

необхідну професійну підготовку або мають досвід практичної 

роботи. 

Ожегов С. Особовий склад або працівники установи, підприємства, що 

становлять групи за професійними або іншими ознаками (технічний 

персонал, обслуговуючий персонал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одегов Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сукупність постійних працівників, що отримали необхідну 

професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності. 

 

Скібіцька Л.І. 

Загальна сукупність людей, що перебувають у трудових відносинах з 

конкретною організацією, тобто утворюють дану організацію 

незалежно від виду трудового договору і строку, на який договір 



 

 

 

60 

             Джерело: [1, с. 287; 2, с. 305; 3, с.25] 

 

В понятті терміну «персонал» головний наголос здійснений  на 

постійності складу осіб, які є працівниками того чи іншого підприємства. Що 

свідчить про важливість підтримання основного, постійного складу 

працюючих, які мають навички, здібності, рівень кваліфікації та бажання 

продуктивно працювати та створювати максимальну ефективність 

виробництва. 

Формування повного комплексу характеристик індивіда є основним 

завданням управління персоналу. Адже персонал - єдиний елемент організації, 

який постійно потребує змін та самовдосконалення.  

Постійно підтримуючи бажання працівників до саморозвитку та підвищення 

кваліфікації можна досягнути ефективності виробництва та зменшення витрат. Тому 

керівництву підприємства слід регулярно проводити моніторинг потреб та вимог 

працівників, аналізувати причини зменшення/зростання того чи іншого показника 

використання персоналу та запроваджувати ряд заходів щодо підтримання постійного 

високваліфікованого складу персоналу. 

Література: 

1. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. – М.: Русская деловая 

литература, 2007. – 256 с. 

2. Богданова Е.Л. Маркетинговая концепция организации персонал-

менеджмента и конкурентной рабочей силы. – СПб.: Издательство  СПбУЭФ. –  2011. –

294 с. 

3. Державна програма зайнятості населення на 2014-2015 рр. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2019. – №31. –  215 с. 

 

 

РОЗВИТОК ЯК СИСТЕМНА ВЛАСТИВІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Вороніна Алевтина Вікторівна 

к.е.н., доцент 

укладено. 

Федулова Л.І. Охоплює всіх працівників організації, як постійних, так і 

тимчасових, представників кваліфікованої і некваліфікованої праці. 
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Шевченко Вікторія Володимирівна, 

магістрант 

          Дніпровський державний технічний університет 

 

Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства, що 

обумовлюється не тільки наявністю конкуренції та високими вимогами до 

якості товарів, але й необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, 

яка не завжди сприяє процвітанню підприємства. Успіх підприємства залежить 

від здатності передбачати та змінювати структуру виробництва і управління, 

розробляти та впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно 

планувати обсяги виробництва різних товарів, інвестиції та прибутки, щоб 

досягти найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства в 

довгостроковій перспективі. Необхідність і рівень змін залежать від того, 

наскільки організація готова до ефективної реалізації стратегії. Можлива 

ситуація, коли не виникає потреби у проведенні змін, але іноді виконання 

стратегії передбачає здійснення глибоких перетворень. При цьому головна 

проблема полягає в тому, щоб забезпечити досягнення заданих результатів 

найбільш раціональним способом. Необхідність змін залежить від ситуації, яка 

склалась, і обраної стратегії. Управління змінами можна розглядати як 

необхідність розвитку підприємства, що зумовлює необхідність більш пильної 

уваги до поняття розвитку. Стабільний довготривалий розвиток підприємства 

можливий лише за умови визначення чітких довгострокових цілей і розробки 

конкретних шляхів їх досягнення [1]. 

Розвиток - необоротний закономірний процес, направлений на зміну 

матеріальних та соціальних об’єктів. Під розвитком зазвичай розуміють 

збільшення складності системи, покращення пристосованості до зовнішнього 

середовища, збільшення масштабів діяльності, кількісний ріст економічних 

показників і якісне покращення структури підприємства, соціальний та 

економічний прогрес. Розвиток проявляється в появі нових елементів та 

диференціації.  
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Розрізняють такі закономірності розвитку: 

- нерівномірність і гетерохронність (нерівномірність означає, що 

економічні галузі і підрозділи розвиваються нерівномірно; гетерохронність - 

асинхронність фаз розвитку окремих підрозділів та функцій управління); 

- нестійкість розвитку (розвиток завжди проходить через нестійкі періоди, 

виражається у кризах розвитку); 

- сенситивність розвитку (проявляється через вплив на підприємство 

зовнішніх факторів); 

- кумулятивність (результати розвитку попередньої стадії включаються в 

наступну). 

Розвиток - це необоротна, спрямована, закономірна зміна матерії і 

свідомості. Розвиток організації - це довготривала сукупність процесів 

кількісних та якісних змін в діяльності підприємства, які приводять до 

системного поліпшення його стану шляхом збільшення потенціалу 

підприємства, адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції, 

що сприяє підвищенню здатності підприємства протидіяти негативним впливам 

зовнішнього середовища, та його життєздатності  [2]. 

Досягнення цілей організаційного розвитку потребує регулярного і 

цілісного стратегічного управління змінами, що дозволять об’єднати 

перетворення функціонально-організаційної структури, бізнес-процесів 

діяльності та ресурсів, та врахувати особистісні характеристики персоналу. 

Регулярне удосконалення системи стратегічного та оперативного управління 

організаційним розвитком дозволить підприємству з мінімальними витратами 

здійснити перехід на новий рівень свого розвитку.  

Література: 

1. Жнякін Б. О., Краснова В. В. Економіка підприємства. - Донецьк: Альфа-пресс, 

2014. - 160 с. 

2. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2013. - 284 с. 

 



 

 

 

63 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ПОКАЗНИКИ 

ОЦІНЮВАННЯ 

Воробйова Лариса Дмитрівна 

к. т. н., доцент 

Одінцов Михайло Максимович, 

доктор економічних наук, професор 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Бабіченко Віктор Володимирович, 

д.е.н., професор,  

заступник Голови Правління,  

начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта» 

 

Основні напрями забезпечення ефективної діяльності підприємств 

полягають у створенні сприятливого зовнішнього середовища, оскільки із нього 

бере початок першоджерело відтворювального процесу і ключовий показник 

результатів діяльності – доход від реалізації продукції підприємства. Заданим 

принципам відповідає наступна система економічних показників:  перша група 

економічної системи водночас об’єднує дві підгрупи показників ефективності - 

загально оцінювальні показники ефективності та показники ефективності 

використання ресурсів підприємством. Ці показники економічної ефективності 

характеризують рівень задоволення підприємством ринку та показники 

прибутковості і рентабельності. 

Показники ефективності використання ресурсів відображають стан справ 

підприємства у питаннях використання матеріальних і трудових ресурсів. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва можливе шляхом 

поліпшення використання його виробничих ресурсів. 

 Показники ефективності використання ресурсів на підприємствах 

повинні відображати їх реальний стан та слугувати основою для розроблення 

довготермінових стратегій підприємства. 

Групу економічних показників для оцінювання ефективності фінансової і 

збутової діяльності підприємства об’єднують показники платоспроможності 

(ліквідності), фінансової стійкості та показники для визначення ефективності 
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збутової діяльності підприємства. 

При аналізі підходів до визначення сутності поняття «ефективність», 

можна зазначити її комплексний характер. Але зрозуміло,  що ефективність  є 

співвідношенням між результатами діяльності підприємства та його витратами. 

Отже поняття «ефективність» вимагає застосування сукупності індикаторів або 

системи показників комплексної оцінки ефективності діяльності, які вивчають 

всі сфери діяльності підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Система показників комплексної оцінки ефективності діяльності 

підприємства 
Показники Індикатори 

Економічної 

ефективності 

виробництва 

Рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю 

витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на 

одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва 

Ефективності 

використання праці 

Трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, 

темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за 

рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності 

використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск 

продукції на 1 грн. фонду оплати праці 

Ефективності 

використання основних 

виробничих фондів 

Фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, 

рентабельність  основних фондів, фондовіддача активної частини 

основних фондів 

Ефективності 

використання 

матеріальних ресурсів 

Матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт 

використання найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати 

палива і енергії на 1  грн. чистої продукції, економія матеріальних 

витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини 

Ефективності 

використання 

фінансових коштів 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість одного обороту 

нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення оборотних 

коштів, питомі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю 

введених потужностей, рентабельність інвестицій, строк окупності  

інвестицій 

Якості продукції Економічний ефект від поліпшення якості продукції, частка продукції, 

яка відповідає кращим світовим і вітчизняним зразкам 

Фінансово-економічні Показники ліквідності, платоспроможності,  прибутковості, 

рентабельності   

Ефективності 

використання активів 

Фондовіддача, оборотність всіх активів, оборотність матеріальних 

ресурсів 

 

Для визначення ефективності діяльності підприємства використовується  

комплексний підхід до її вимірювання завдяки методу розрахунку 

інтегрального показника [4].     

                                                 



n

1i

iA iåô²  ,                                          (1) 
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де Аі  –  показники ефективності (наприклад, ефективності використання 

фінансових коштів, якості продукції, фінансово-економічні тощо); αі – вага 

показника в загальній структурі.  

Головна обмеженість даного метода полягає в неможливості 

обґрунтовано визначити вагу кожного окремого показника в структурі 

ефективності підприємства. Оскільки дійсно ефективним може бути тільки те 

підприємство, яке є успішним в усіх сферах своєї діяльності: в фінансовій, 

виробничій, маркетинговій тощо.  

Відповідно до даного методу загальна ефективність підприємства 

розраховується як площа багатокутника, який утворюють 8 векторів-промінів 

(система показників комплексної оцінки ефективності діяльності 

підприємства).  Площа багатокутника визначається за формулою [3]:   

                       )...(sin
2

1
183221 EEEEEES                                     (2) 

де Еі  –  розрахована відповідно до розробленої оцінної шкали (наприклад, 10 

балів) довжина вектору-променю; α – кут між векторами в багатокутнику, 

оскільки векторів в моделі вісім, то кут буде рівний 45°[26]. 

 

Рис. 1  Багатокутник ефективності підприємства [3] 

Перевагою даного методу є рівноцінність кожної складової ефективності 

підприємства. Крім того, графічне зображення дозволяє керівництву 

підприємства оцінити напрямки підвищення ефективності діяльності 

підприємства. Відповідно до рис. 1 найбільшої уваги з боку керівництва 



 

 

 

66 

потребують питання оптимізації використання матеріальних ресурсів, 

фінансових коштів, активів та праці.  

Отже, методики оцінки ефективності діяльності підприємства досить 

багатогранні, але найчастіше спираються або лише на якісні (рейтингові), або 

кількісні (окремі показники різних сфер діяльності підприємства) показники, 

частково враховують або не враховують в цілому пріоритетність тих або інших 

сфер діяльності підприємства. Але ефективність діяльності підприємства є 

системним показником і враховує сукупність факторів, які охоплюють різні 

сфери його діяльності. Розглянута методика дозволяє не тільки комплексно 

визначити загальний рівень ефективності діяльності підприємства, а й виявити 

найбільш пріоритетні напрямки розвитку підприємства, використовуючи її 

наявний нереалізований потенціал у різних сферах діяльності.  
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Аналіз соціально відповідальної діяльності має здійснюватися на основі 

методичного підходу, який базується на поєднанні якісних та кількісних 

показників, що визначаються за допомогою експертного методу. Мета даного 

аналізу – визначити чи підприємство є соціально відповідальним, рівень його 

соціальної відповідальності та заходів, які сприятимуть зростанню його 

соціальної відповідальності. 

Існує значна кількість підходів до оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності, одні з яких базуються на зіставленні отриманих результатів з 

різними індикаторами, а інші використовують оцінки якісних характеристик, 

які відображають вплив корпоративної соціальної відповідальності на різні 

сторони діяльності підприємства, екології і суспільства. Широкого поширення 

набули рейтинги соціальної відповідальності компаній. За даними компанії 

Ernst&Joung тільки світові фондові ринки у контексті сталого розвитку 

використовують більш, ніж 100 індикаторів, які базуються на показниках 

сталого розвитку [1]. 

Науковою спільнотою зроблено спроби оцінити соціальну 

відповідальність бізнесу з використанням різних підходів. На основі їх 

систематизації виділено основні такі основні групи: 1) оцінка соціальних 

інвестицій; 2) аналіз зацікавлених сторін; 3) аналіз ступеня досягнення 

компанією визначених індикаторів. 

Порівняння вказаних підходів свідчить про їх обмеженість у досягненні 

мети аналізу соціально відповідальної діяльності підприємств. 

Так, перший підхід хоча і дозволяє досить повно оцінити величину 

здійснюваних соціальних інвестицій компанії, але не враховує інші аспекти 

соціальної відповідальності діяльності (наприклад, відносини у сфері довкілля, 

корпоративну етику, права людини тощо). При акценті на оцінку зацікавлених 

сторін за основу беруться очікування акціонерів і персоналу. Водночас інтереси 

інших ключових стейкхолдерів залишаються поза увагою. За цих умов, 
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викликають зацікавлення методики, які базуються на підході до оцінки 

соціальної відповідальності бізнесу через оцінку функціональних підсистем. 

Втім, результати такого аналізу в окремих випадках не дозволяють здійснювати 

порівняння з аналітичними оцінками інших компаній, оскільки кожною 

компанією обирається власний перелік критеріїв, за якими виокремлюються 

функціональні підсистеми.  

З огляду на це, важливо визначити перелік критеріїв для різнобічної 

характеристики ступеня соціальної відповідальності бізнесу та обов’язкового 

для всіх компаній. Для визначення аспектів аналізу соціально відповідальної 

діяльності слід використовувати міжнародний стандарт «Керівництво із 

соціальної відповідальності», яким виділено такі напрями оцінки: організаційне 

управління; права людини; політика щодо персоналу (трудові практики); 

політика у сфері довкілля; сумлінні ділові практики; відносини зі споживачами; 

соціальна політика по відношенню до суспільства (участь у житті суспільства) 

[2]. Для повної оцінки соціально відповідальної діяльності підприємства 

визначені аспекти слід доповнити ще одним – результативність діяльності. Це 

обґрунтовується тим, що для досягнення цілей у реалізації принципів 

корпоративної соціальної відповідальності підприємство повинно вести 

прибуткову діяльність, а тому визначення показників, які характеризують 

економічну результативність, також дасть можливість визначити, наскільки 

підприємство є соціально активним. 

Зважаючи на це, в процесі аналізу соціально відповідальної діяльності 

мають оцінюватися як фінансові, так і показники нефінансового характеру. 

Визначення переліку показників базується на таких принципах:  

1) чіткого вираження головної (системної) мети, яка характеризуватиме 

результат, а не дії, необхідні для її досягнення і відображатиме економічну 

відповідальність підприємства в частині отримання прибутку, за відсутності 

якого вирішити питання про соціальну активність – не реально;  

2) соціалізації і екологізації цілепокладання, тобто включення до змісту 
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«результат» людського фактора, творчих здатностей, якості навколишнього 

середовища тощо; 

3) урахування цілеформуючих факторів, зокрема, соціалізації 

економічного середовища на основі розвитку соціального партнерства 

господарюючого суб'єкта та суб'єктів соціально-трудових відносин, 

недопущення екологічного дисбалансу та ін. 

При виборі показників для здійснення оцінки соціально відповідальної 

діяльності необхідно керуватися вимогами: об’єктивності – обрані показники є 

найбільш інформаційно значимими та залежать від суб’єктивних суджень; 

системності – через обрані показники оцінюються соціальна і екологічна сфера 

діяльності як ієрархічно організована система; комплексності – обрані 

показники мають охоплювати всі аспекти концепції соціально відповідальності 

бізнесу; зіставності – показники повинні мати однакову базу розрахунків. 

Урахування визначених теоретичних аспектів здійснення аналізу 

соціально відповідальної діяльності є основою формування аналітичного 

забезпечення, який забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень 
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діяльності. Також одним з ключових елементів успіху є застосування 

інноваційних підходів під час просування продукції, яку вони пропонують на 

ринку. Використовуючи маркетинговий підхід до виведення інноваційних 

розробок на ринок, підприємство знижує фінансові ризики, отримує 

конкурентні переваги, має змогу контролювати стадії життєвого циклу 

продукції та орієнтуватись на споживчі потреби, впливати на імідж фірми та, як 

наслідок, отримувати прибуток [1]. Саме тому питання маркетингового 

забезпечення інноваційної діяльності на сьогодні стають ще більш 

актуальними. 

Ринок медичних послуг характеризується значною кількістю 

конкуруючих організацій, які виробляють специфічні товари у вигляді послуг. 

Особливості медичного бізнесу визначають підходи до просування медичних 

послуг. Якщо не брати до уваги цю специфіку, то не вдасться ефективно 

займатися просуванням приватної клініки.  

Україна посідає особливе місце у світі в контексті впровадження 

репродуктивних технологій. Так, перше успішне запліднення яйцеклітини 

методом “in vitro” на її території відбулося ще у 1984 році, а у 1991 році 

відбулося народження першої в країні дитини за допомогою штучного  

запліднення. Окрім того, Україна є першою із постсоціалістичних країн, що 

впровадили лікування безпліддя за бюджетні кошти [2]. 

Репродуктивна медицина – напрямок, що розвивається колосальними 

темпами у всіх країнах із середнім і високим рівнем життя. 

Центр репродукції людини «Клініка професора Феськова А.М.» («Сана-

Мед») - це спеціалізований медичний заклад, який займається діагностикою та 

лікуванням жіночого і чоловічого безпліддя всіх форм і видів. 

Аналіз ринку медичних послуг показав, що приватний сектор медичних 

послуг є більш гнучким, клієнто-орієнтованим та сфокусованими на 

максимальному охопленні платоспроможних клієнтів. Приватні медичні 

заклади розвиваються стрімкими темпами та посилюють конкуренцію за 
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пацієнта на ринку. Натомість державні медичні заклади поступово втрачають 

пацієнтів через брак лікарів, низьку якість обслуговування, яка не може 

конкурувати з якістю послуг приватних закладів. 

Проведена оцінка конкурентоспроможності «Клініки професора 

Феськова» за допомогою матриці М. Портера показала, що найбільший 

конкурентний вплив на медичний центр «Клініка професора Феськова» мають 

сили: споживачів, потенційних конкурентів, постачальників. Тому лікарні 

необхідно спрямувати свої зусилля на утримання пацієнтів, що існують та 

залучати нових пацієнтів, а також на утримання фахівців, пропонування 

кращих умов роботи, використання найкращого світового досвіду, на що 

можуть бути спрямовані інструменти маркетингу, як орієнтованого на 

споживача, так і внутрішнього маркетингу, орієнтованого на персонал лікарні. 

Аналіз маркетингового середовища медичного центру «Клініка 

професора Феськова» показав, що клініка знаходиться на ринку з помірно 

концентрованою конкуренцією. Найбільший вплив на підприємство мають 

постачальники та споживачі, найменший послуги-субститути, бо замінників 

подібних медичних послуг не існує. Позитивний вплив на медичний центр 

«Клініка професора Феськова» мають технологічні та соціальні фактори, а 

негативний вплив економічні та політичні. 

Головною сильною стороною можна виділити сервіс та персонал, як 

частину маркетингової стратегії. А головним недоліком підприємства є не 

належне забезпечення ринку споживача інформаційною базою та відсутність 

маркетингової стратегії. 
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розвитку у бізнес – середовищі. Конкурентоздатність підприємств будівельної 

забезпечується переважно впровадженням нових технологій, інноваційних 

трансформацій,  підвищенням освітнього і професійного рівня працівників. У 

становленні сучасних економічних відносин, які базуються на використанні 

знань, високих  технологій, розвитку  науки і техніки головну роль відіграє 

ефективне управління інноваційною діяльністю. Як свідчать фахівці, в останні 

десятиріччя спостерігається стійка тенденція зниження якості будівельно-

монтажних робіт, з метою економії заробітної плати до виконання робіт 

залучають робітничі кадри низької кваліфікації або взагалі некваліфікованих 

робітників; для зменшення собівартості в об’єкти закладають низький запас 

міцності; суцільна економія та скорочення термінів виконання робіт призводять 

до погіршення якості будівельних об’єктів. Вищевказане обумовлює 

актуальність і потребу досліджень щодо удосконалення управління 

підприємствами будівельного комплексу.  

Окремі питання особливостей удосконалення управління діяльності 

підприємств будівельної галузі піднімалися у працях О. С. Беляєва [6], А. 

Беркута [1], А. Ф. Гойко [5], С. В. Забара [2], О. В. Зернюк [2], О. А. Карлової 

[3], В. Л. Конащука [4], П. С. Рогожина [5], О. М. Тищенко [6] , В. Є. Хаустова 

[6], О. Щеглова [7] та інших. Механізми забезпечення конкурентоздатності та 

формування конкурентних переваг підприємств будівельної галузі 

висвітлювались у роботах А. Тищенко і В. Хаустова [6].  
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Ринкова економіка, що ґрунтується на свободі вибору, характеризується 

постійними коливаннями рівня попиту і пропозиції, конкуренцію, що постійно 

посилюється, нестабільними темпами розвитку техніки і технологій, різкими 

змінами валютних курсів, неконтрольованою інфляцією, непостійністю 

законодавчої бази, а також багатьма іншими чинниками, характерними для 

сучасного стану вітчизняної економіки, створює умови, при яких виникає 

невизначеність і невпевненість в отриманні очікуваного кінцевого результату, 

а, отже, виникає ризик. Галузевий ризик обумовлений змінами в економічному 

стані галузі і їх ступенем як усередині галузі, так і в порівнянні з іншими 

галузями.  

Вимірювання коливань діяльності будівельної галузі по відношенню до 

результатів національної економіки – різновид ризику, який в статистичному 

аналізі за кордоном позначається грецькою буквою β (“бета-коефіцієнт» галузі). 

В умовах нашої країни, з урахуванням нерозвинутості фондового ринку, можна 

скоригувати методику та визначити бета-коефіцієнт через середньоквадратичне 

відхилення темпів приросту в будівництві від темпів приросту ВВП (див. табл. 

1). Показник β = 1 вважається нормальним для ринкової економіки. Показник β 

< 1 буде у стабільної галузі, для якої не характерні значні зміни. Показник β > 1 

свідчитиме про значні зміни в галузі.  

Внутрішня частина загальногалузевого резерву обумовлена 

особливостями певної галузі, а зовнішня – залежить від частки даної галузі у 

структурі національної економіки та ступеня їх кореляції.  Інтеграція ресурсів, 

характерна для глобалізації, тягне за собою серйозну конкуренцію, перш за все, 

країн з нерозвиненою економікою, так як високо розвинені країни, 

транснаціональні корпорації самі є керують даним процесом.  

Незважаючи на наявні ризики, труднощі, загрози економічній безпеці в 

рамках глобалізації, її можна вважати і чинником посилення національної 

економіки, підвищення її конкурентоспроможності. Управління 

конкурентоспроможністю будівельної галузі в умовах хаотичності національної 
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економіки потребує аналізу та оцінки галузевого ризику та виявлення й 

використання резервів розвитку галузі. Оцінка галузей економіки з погляду 

управління ризиками є практично значущою при розробці вектора їх 

стратегічного розвитку: соціальних, економічних, екологічних та технічних 

державних програм. Отже, аналіз та оцінка галузевих ризиків дає можливість 

виявити резерви розвитку галузей та економіки в цілому. Визначення факторів, 

що створюють загрозу будівельній галузі дасть можливість визначити слабкі 

місця і здійснювати цілеспрямовані заходи щодо удосконалення управління 

будівельною галуззю на макро- і мікроекономічному рівні. 
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В умовах жорсткої конкурентної боротьби та мінливої ринкової ситуації 

вітчизняні підприємства мають не тільки зосереджувати увагу на 

внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію, що 

дозволяла б їм встигати за змінами маркетингового середовища. В умовах 

багатоукладності економіки поява підприємств різних форм власності та 

господарювання, надання практично кожному економічному суб’єкту права 

виходу на світовий ринок зумовили потребу вивчення конкуренції для 

забезпечення комерційного успіху. У кожній галузі конкуренцію формують 

різні сили, оскільки вона має набір фундаментальних економічних і технічних 

характеристик, які і слугують джерелом впливу означених сил. Підприємство з 

метою адаптації до конкурентного середовища, повинно враховувати 

індикатори, які це середовище формують. 

Проблеми конкурентоздатності підприємств в економічній науці 

традиційно є об’ктом дослідження і вивчення. Так М. Портер [8] як 

загальновизнаний родоначальник дослідження природи конкуренції та 

конкурентоспроможності – підкреслює, що конкурентні сили лежать в основі 

економіки, а рівень конкуренції залежить від взаємодії п’яти основних сил: 

суперництво між існуючими конкурентами; ринкова влада продавця; ринкова 

влада споживачів; загроза вторгнення нових конкурентів; загроза появи 

продуктів-замінників чи послуг-замінників.  Окремі питання стратегічного 

управління  конкурентоздатності підприємств досліджували такі вітчизняні 

вчені як З. С. Варналій [1], О. П. Гармашов [1], І. З. Должанський [2], Т. О. 

Загорна [2], І. М. Злидень [3], Ю. Б. Іванов [4], В. Ф. Оберемчук [5], В. А. 

Павлова [6], І. О. Піддубний [7], О. Савчук [9] та інші. Так Ю.В. Іванов [4] 

акцентує увагу на конкуренції як боротьбі за обмежений обсяг 

платоспроможного попиту споживачів, яка ведеться підприємствами на 

доступних їм сегментах ринку. 

Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства можна 

поділити на такі організаційні етапи: стратегічний моніторинг. врахування 
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зовнішнього середовища; мета ситуаційного аналізу. Для оцінки 

конкурентоспроможності підприємства «Дрімспел» і його конкурентів 

використовують як кількісні, так і якісні показники. Досліджуване ТОВ 

«Дрімспел» задовольняти постійно зростаючі потреби в якісному скляному 

посуду на ринку України.  Доцільно виділити три стратегії розвитку 

підприємства і, відповідно, три маркетингові стратегії, залежно від 

загальноекономічного стану підприємства: стратегії виживання, стабілізації і 

росту.  

Для підприємства «Дрімспел» стратегія росту становить найбільший 

інтерес, оскільки саме зростання, тобто розширення масштабів діяльності 

підприємства, дозволяє збільшити прибуток, обсяг продажу, частку ринку.  

Аналіз маркетингового середовища підприємства «Дрімспел» дав змогу 

одержати висновки, які  свідчать, що на ринку підприємство є одним з лідерів 

серед імпортерів скляного посуду до України. Споживачами для підприємства 

«Дрімспел» на ринку декорованого скляного посуду є  виробники напоїв і 

тютюнових виробів, представники зарубіжних підприємств, дистриб’ютори 

продукції зарубіжних компаній, закладів ресторанного і готельного секторів, 

рекламні агентства, які розташовані або  проживають у містах з кількістю 

населення більш 500 тис. чоловік, спроможні купити продукцію накладом 

більш 100 одиниць з метою подальшого перепродажу або для реклами власної 

торгової марки. 

Для ТОВ «Дрімспел» після проведеного аналізу найбільш значущими і 

ймовірними виявилися можливості розширення частки ринку, розширення 

асортименту і диверсифікація діяльності у напряму декорування скляного 

посуду. 
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На сьогоднішній день існує велика кількість підходів та методів оцінки 

конкурентоспроможності: бази порівняльних переваг, рівноваги фірм і галузі; 

структурно-функціональні; «профілів» і якості; матричні; теорії ефективної 

конкуренції; семантичного позиціонування та інші.  

Першими інструментами оцінки конкурентоспроможності підприємств 

через призму стратегічного менеджменту можна визнати «матричні» методи, 

розроблені в 1960-х рр. американськими консалтинговими компаніями. Свою 

назву ці моделі отримали в силу використання матричної форми відображення 

результатів оцінки та аналізу. Іншою характерною рисою даної групи методів 

з'явився яскраво виражений акцент на маркетинговій оцінці діяльності 

підприємства, в результаті чого компанія розглядається як сукупність різних 

бізнес-одиниць (продуктовий портфель). 
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У числі матричних моделей в першу чергу необхідно виділити розробки 

Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group, далі - також БКГ), 

яка прославилася матрицею «Відносна частка ринку» - «Темпи зростання 

ринку». В основі методики лежать дві концепції: кривої досвіду (відповідно до 

якої підприємства, що мають більшу частку ринку, мінімізують свої витрати), а 

також життєвого циклу товару (згідно з якою найбільші перспективи мають 

зростаючі сегменти ринку). 

Слідом за Бостонською консалтинговою групою компанія МакКінсі 

(McKinsey & Co) в 1970-х рр. розробила матрицю стратегічного аналізу для 

компанії Дженерал Електрик (General Electric), в силу чого ця модель також 

називається Матрицею Дженерал Електрик. На відміну від моделі БКГ, що має 

розмірність 2x2, матриця компанії МакКінсі має  розмірність 3x3 і будується в 

осях «Привабливість ринку» - «Конкурентна позиція». 

В рамках розгляду матричних методів не можна не згадати про матрицю 

SWOT, також відому як SWOT-аналіз. Цей метод був розроблений К. 

Ендрюсом приблизно в один час з появою матриці БКГ і з'явився результатом 

розвитку школи стратегічного планування.  

До переваг матричних методів оцінки конкурентоспроможності слід 

віднести їх простоту і наочність. При наявності необхідної інформації матричні 

моделі дозволяють забезпечити високу достовірність оцінки конкурентних 

позицій продуктового портфеля підприємства. 

Відповідно до операційного підходу, найбільш конкурентоспроможними 

є ті підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів і 

служб (також в літературі ця група методів відома під назвою «методи, 

засновані на теорії ефективної конкуренції». 

Комбіновані методи засновані на тому, що оцінка 

конкурентоспроможності підприємства в їх рамках ведеться на підставі 

виділення не тільки досягнутої, а й потенційної конкурентоспроможності. В 

основі підходу лежить твердження, відповідно до якого 
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конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта є інтегральна величина 

(комбінація) поточної конкурентоспроможності підприємства та його 

конкурентного потенціалу. 

Методи, засновані на оцінці вартості бізнесу, базуються на допущенні про 

те, що обсяг продажів, прибуток, собівартість, інші фінансові показники 

(ліквідність, фінансова стійкість, оборотність активів і ефективність) є 

проміжними характеристиками окремих економічних аспектів діяльності 

підприємства. І лише ринкова оцінка компанії, об'єднуючи в собі всі ключові 

показники її зовнішнього і внутрішнього оточення, є кінцевим критерієм 

фінансового благополуччя і економічної ефективності. 

Отже, методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства 

різняться між собою як за способом проведення оцінки, так і за способом 

інтерпретації вихідних результатів. Таке різноманіття методів оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств обумовлено, насамперед, цілями, які 

вкладаються в оцінку, а також кількістю підприємств-конкурентів, способом 

отримання інформації та її доступністю. Тому для кожного окремого 

підприємства слід обирати той метод, який в даному випадку підходить 

найкраще. 
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В сучасному світі постійно зростає інтерес до особливостей 

інформаційної економіки: глобальності (робота в світовому маштабі), високої 

продуктивності (використання всіх видів ресурсів без обмежень), нових 

способів отримання прибутку (створення додаткової вартості за рахунок 

інноваційних технологій та залучення, утримання клієнтів). Сучасний 

менеджмент змінюється під впливом всеохоплюючого використання 

інформаційних технологій (інформаційний вид діяльності, дистанційність). 

Основним товаром інформаційної економіки стають інтелектуальні послуги, 

головною цінністю – знання (основа розвитку інформаційних технологій). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенням проблем 

менеджменту під постійним впливом стрімкого розвитку інформаційних 

технологій займається багато вітчизняних та іноземних вчених. Так, Гассман 

О., Франкенбергер К., Шик М. моделюють процеси управління бізнесом за 

інформаційних викликів [1]. Котлер Ф., Гермаван К., Їван С. акцентують увагу 

менеджерів на стрімкому впливу на управлінські рішення цифрової економіки 

[2]. Новікова О., Дейч М., Панькова О. досліджують динаміку розвитку 

вітчизняної соціальної відповідальності [3]. Кітзмуеллєр M. зупиняється на 

питаннях економічних перспектив у зв’язку із зростанням соціальної 

відповідальності [4]. Савчук Л., Бандоріна Л. аналізують трансформаційні 

процеси у бізнесі [5]. Бойко М. вивчає ціннісно орієнтоване управління [6]. 

При цьому потребують поглибленого вивчення механізми вирішення 

проблем менеджменту за часів інформаційної економіки. 

Мета дослідження – виявлення основних змін у менеджменті під впливом 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, 

збереження, поширення, відображення та використання інформації в інтересах 

її користувачів. Інформація стає особливим ресурсом бізнесу. Переваги 

інформатизації суспільства: зниження вартості доступу до знань, а відповідно і 
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бізнес-процесів; зростання вигоди споживачів. 

Базові завдання інформаційної економіки вирішення проблем: 

інформаційної нерівності – це різні можливості використання новітніх 

інформаційних технологій; 

інформаційного перевантаження людини, що приводить до: підвищення 

рівня тривожності і стресу; зниження продуктивності та креативності; 

збільшення помилок у роботі. Варіанти рішень інформаційного 

перевантаження: технологічне (програмне примусове переривання роботи для 

перерви); розвитк сили волі людини аби не втратити здоровий глузд; 

Інтеграція інформаційної інфраструктури зі світовою. 

Цінності – це переконання, на яких засновано бізнес і які впливають на 

всі аспекти подальшої діяльності. Ключові цінності бізнесу за часів 

інформаційної економіки дозволять подолати проаналізовані виклики: 

технологічні (генеруються сферою послуг); 

економічні (активність заснована на творчості); 

культурологічні (зростаюче значення соціальних мереж у отриманні 

результатів); 

зростання зайнятості в інформаційному секторі. 

Кожен бізнес обираючи цінності орієнтується на дослідження цінностей: 

клієнтів, працюючих, конкурентів, бажаного позиціонування товару на ринку. 

Приклади корпоративних цінностей: повага до людей; соціальні цінності; 

якість. Реалізуючи ціннісне управління існує потреба реалізації заходів щодо 

постійного розвитку і захисту персоналу: 

біо – розклад дня, спортивні заходи, дієта, мед нагляд; 

психо – робота з психологом; 

соціо – різноманітні тренінги, розважальні заходи, акції, суботніки, театр; 

духовно – духовна програма. 

Висновок. За часів інформаційної економіки цінності бізнесу 

безпосередньо пов’язані з результатами. Наукова (практична) новизна, 
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викладена у доповіді: вирішення викликів інформаційної економіки до 

менеджменту (інформаційна нерівність, інформаційна перевантаженість, 

інформаційна селективність) можливе через запровадження базових 

корпоративних цінностей (якість, повага до людей, організаційний розвиток, 

командна робота). 

Напрямок проведення подальшого дослідження: розробка механізму 

ціннісного управління та вирішення конфліктів між цінностями. 
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Стрімкі зміни зовнішнього середовища характеризують умови 

господарювання сучасних підприємств і обґрунтовують актуальність 

формування нових підходів до управління соціально-економічними системами, 
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які спрямовані на забезпечення ефективності і конкурентоспроможності їх 

функціонування. Саме тому, моніторинг зовнішнього середовища 

підприємства, зокрема, його факторів макро- і мікросередовища в стратегії 

розвитку є ключовим чинником ефективного функціонування та розвитку 

підприємства. Це, в свою чергу, вимагає детального моніторингу процесів 

зовнішнього середовища, оцінки впливу різних чинників і критичного аналізу 

для обґрунтованого і якісного управління змінами на підприємстві. 

Актуальність дослідження науково-прикладної проблеми взаємодії 

підприємства і зовнішнього середовища обумовлена концепцією управління 

підприємством як відкритою системою, внутрішня структура елементів якої, їх 

склад і якість, залежить від умов і факторів зовнішнього середовища. Це один із 

ключових внесків системного підходу в науку управління, який обґрунтовує 

необхідність суб’єкту управління розглядати підприємство як єдине ціле, що 

складається із взаємопов’язаних частин, які, в свою чергу, взаємодіють із 

зовнішнім середовищем. 

Системний підхід в теорії управління визначає організацію як сукупність 

взаємопов'язаних елементів, які орієнтовані на досягнення кінцевої мети в 

умовах динамічного, складного зовнішнього середовища [2]. 

Зміст системного підходу до управління полягає в такому: формулювання 

цілей та встановлення їхньої ієрархії до початку будь-якої діяльності, пов'язаної 

з управлінням; отримання максимального ефекту, тобто досягнення 

поставлених цілей через порівняльний аналіз альтернативних напрямів, методів 

досягнення цілей та здійснення вибору; кількісна оцінка цілей та засоби їх 

досягнення, заснована на ґрунтовній оцінці всіх можливих і планованих 

результатів діяльності [1].  

Водночас теорія систем не визначає структуру підприємства як системи, а 

лише доводить, що підприємство складається з численних взаємозалежних 

підсистем і є відкритою системою, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем. Ця 

теорія не визначає основні змінні внутрішнього середовища, що впливають на 
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функцію управління та основні змінні зовнішнього середовища, що впливають 

на управління і результат діяльності підприємства. Саме, суб’єкт управління 

підприємством має визначати, які змінні необхідні для того, щоб застосовувати 

теорію систем до процесу управління. Таке визначення змінних і їх впливу на 

ефективність діяльності підприємства можливе за рахунок системного підходу 

до процесу моніторингу його середовища.  
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Сучасний стан розвитку суб’єктів господарювання комунальної форми 

власності України на загальногалузевому рівні супроводжується низкою 

проблем, які потребують якнайшвидшого їх вирішення. Найбільшої 

актуальності набувають проблеми зниження активності інвестиційно-

інноваційної діяльності, низький рівень застосування більш досконалих форм 

виробництва й технологій, раціонального та ефективного використання 
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підприємствами інвестицій за пріоритетними напрямками матеріального 

виробництва й соціальної сфери. Для вирішення цих питань доцільно дослідити 

передумови активізації інвестиційного процесу, можливість маневрування 

наявними фінансовими ресурсами шляхом ефективного їх використання 

підприємством. 

Досліджуючи питання фінансового забезпечення підприємств 

комунальної форми власності, науковці і фахівці-економісти М. Трещов [1], 

М.М. Забаштанський [2], О.О. Сунцова [3], В.І. Чиж [4], Г.І. Бондаренко [5] 

розглядають його в розрізі проблем місцевих фінансів. Таким чином проблема 

дослідження джерел фінансового забезпечення підприємств комунальної форми 

власності залишається актуальною особливо в контексті трансформаційних 

змін економіки держави в умовах фінансової кризи та невизначеного 

середовища.  

М. М. Забаштанським [2] було здійснено дослідження існуючих джерел 

формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства, але 

не приділено увагу питанням визначення шляхів підвищення ефективності 

фінансової діяльності муніципальних підприємств. Дослідження В.І. Чижа [4] 

більшою мірою стосувалося управління витратами підприємств житлово-

комунального господарства в частині його інформаційного забезпечення. В 

наукових працях Г.І. Бондаренко [5] досліджені питання ефективності 

використання комунальної власності, а не проблемам формування резурсної 

бази фінансування муніципальних підприємств. О. О. Сунцова [3] та М. Трещов 

[1] досліджували існуючи проблеми реформування комунального сектору, 

перспективи удосконалення процесу адміністрування податку на прибуток. 

Водночас проблеми функціонування та формування фінансового забезпечення 

підприємств комунальної форми власності є недостатньо дослідженими. 

Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності України 

функціонує на основі законодавства, яке регламентує діяльність господарських 

структур різних форм власності.  
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У загальному вигляді фінансове забезпечення підприємств комунальної 

форми власності опосередковує собою систему грошових відносин, які 

виникають у зв'язку з формуванням та використанням фінансових ресурсів з 

метою забезпечення ефективного функціонування відтворювального процесу і 

соціально-побутової сфери (рис.1). 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

За рахунок власних джерел Мобілізовані на фінансовому 

ринку 

Отримані в результаті перерозподілу 

Доходів Надходжень Продаж власних акцій та 

цінних паперів 

Страхування, покриття ризиків 

Прибуток Амортизаційні 

нарахування 

Кредитні ресурси Фінансові ресурси інших галузевих 

структур 

Інші доходи Інші 

надходження 

Інвестиційні кошти Фінансові ресурси на пайових засадах 

  Дивіденди та відсотки за ЦП 

  Бюджетні субсидії 

  Інші фінансові ресурси 

Рисунок 1- Фінансові ресурси комунального господарства 

У разі нестачі засобів власних джерел об’єкти комунального господарства 

можуть залучати позикові кошти у вигляді довгострокових і короткострокових 

кредитів і позичок банків, бюджетних позичок. Враховуючи, що позикові 

кошти знаходяться у розпорядженні об’єкта інфраструктури тимчасово і мають 

бути повернені у зазначений термін використання їх має бути максимально 

ефективним, щоб отриманий прибуток покривав відсотки, які потрібно 

заплатити за їхнє використання та сформував чистий прибуток (рис. 2). 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Зовнішні джерела Непрофільні джерела 

Довготермінові Короткотермінові Довготермінові Короткотермінові 

Кредити банків Товарний кредит Відтермінована та 

протермінована 

заборгованість за майно 

в оренді 

Кредити не сплачені в 

строк 

Кредити інших ФКУ  Реструктуризований борг 

за кредитами та 

позиками 

Товарні кредити не 

сплачені в строк 

Податковий кредит та 

пільги 

 Відтермінована та 

протермінована 

заборгованість за 

облігаційними позиками 

Внутрішня кредиторська 

та дебіторська 

заборгованості термін 

сплати якої не настав 

Фінансовий лізинг  Відтермінована 

заборгованість за 

податковою 

заборгованістю 

Протермінована 

внутрішня та зовнішня 

кредиторська 

заборгованість 

Державні цільові 

кредити 

 Інші позикові кошти 
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Облігаційні позики    

Рисунок 2- Джерела формування кредитних ресурсів 

Абсолютну ефективність діяльності будь-якого суб'єкта господарювання 

характеризує прибуток. В умовах ринкової економіки прибуток є важливим 

фактором стимулювання виробничої та комерційної діяльності підприємства й 

утворює фінансову основу для її розширення, задоволення матеріальних і 

соціальних потреб трудового колективу [6]. 
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5 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: НАЯВНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ І КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОСЕКТОРА УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Кузеванов Віталій Максимович  
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Віце-президент Інстітута незалежних наукових експертів 

      Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 

 

          Головною проблемою, яка гальмує входження дніпропетровського 

агропромислового комплексу (АПК) в європейський аграрний ринок і в 

українську систему продовольчої безпеки, є відсутність інноваційного підходу 

в регіональному управлінні дніпропетровським АПК. По результатам наукових 

досліджень ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долишнього НАН 

України»  Дніпропетровська область є аутсайдером серед аграрних регіонів по 

використанню інноваційних технологій в агросекторе [3, С.12-13].  

          У нашому пилотажному дослідженні [1] також була виявлена проблема 

відсутності інноваційного, в тому числі і науково-експериментального підходу, 

в регіональному управлінні дніпропетровським АПК, який за останні 5 років 

став найбільш «дохлой конякой» серед аграрних регіонів України. Основною 

економічною проблемою Дніпропетровського агросектора є низький рівень 

переробки и низька додана вартість виробленої сільськогосподарської 

продукції, а також перекіс в сторону збільшення випуску зернобобової 

продукції з низькою доданою вартістю. І це зерно, в тому числі і пшениця, у 

своїй значній масі не переробляється на борошно, макаронні, хлібобулочні 

вироби, пряники, печиво, галети, крекери і вафлі, а експортується за кордон. За 

виробництвом м'яса Дніпропетровщина значно відстає від передових аграрних 

регіонів України як за абсолютним обсягом (тис. тонн), так і у відносному 

обсязі. Наприклад, на душу населення в Дніпропетровській області м'яса 

виробляється в 3,7 рази менше, ніж в Черкаській області, і в 2,3 рази менше, ніж 

у Вінницькій області. Така ж статистика і по виробництву молока, де 

Дніпропетровська область не входить в першу десятку регіонів, які виробляють 

найбільшу кількість молока. А в відносному обсязі Дніпропетровська область 

виробляє на душу населення молока в 6,6 рази менше, ніж в Полтавській 

області, в 6,2 рази менше, ніж у Вінницькій області, в 5,5 рази менше, ніж в 

Житомирській області, в 5, 4 рази менше, ніж в Хмельницькій області та в 2,7 
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рази менше, ніж у Львівській області. У тому числі Дніпропетровська область є 

аутсайдером серед аграрних регіонів по виробництву продукції харчової 

промисловості: «За часткою продукції харчової промисловості та переробки 

сільськогосподарської сировини в експорті груп 1-24 УКТЗЕД провідне місце 

займають Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, 

Херсонська, Хмельницька і Черкаська області. Натомість, Дніпропетровська і 

Закарпатська області за цим показником відзначаються певним відставанням, 

що свідчить про відносно невелику питому вагу експорту харчових продуктів у 

товарній структурі їх зовнішньоекономічної діяльності» [4]. Такі ж 

диспропорції і в розвитку регіонального овочівництва і садівництва. Коли на 

прилавках дніпропетровських продовольчих магазинів і супермаркетів лежать в 

основному не дніпропетровські, а імпортні овочі та плоди, завезені з сусідніх 

аграрних областей і з-за кордону. 

          І основною причиною такої розбалансованості і відсталості 

дніпропетровського агросектора, незабезпечення регіональної продовольчої 

безпеки є непрофесійна і некомпетентна регіональна система управління АПК в 

особі економічного департаменту облдержадміністрації. А головною 

проблемою цієї регіональної системи управління є відсутність інноваційного, в 

тому числі і науково-експериментального підходу в регіональній агрополітики, 

в розробці та реалізації науково обґрунтованої програми оздоровлення 

регіонального АПК і забезпечення регіональної продовольчої безпеки в умовах 

відкриття ринку землі в 2021 р. Такий науково-експериментальний підхід 

вимагає в першу чергу проведення більш ширшого і репрезентативного 

дослідження больових точок і стратегій агрополітики із залученням 

експертного товариства [2, C.73]. Цей науково-експериментальний підхід 

повинен також виявити і визначити, за яким сценарієм в найближчі роки буде 

розвиватися регіональна агрополітика: продовження тієї ж агрополітики 

«дикого капіталізму» і домінування імпортних продуктів на прилавках 

продовольчих магазинів. Або ж застосування інноваційних шляхів розвитку 
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регіонального агросектора і створення науково-експериментальне регіональної 

системи управління дозволить не тільки збільшити виробництво м'ясо-молочної 

і плодо-овочевої продукції, але і дозволить провести регіональний науково-

аграрний експеримент по виявленню основних проблем, ризиків і протиріч, 

пов'язаних з відкриттям ринку землі. Первісне відкриття ринку землі спершу в 

одному регіоні дозволить також, на основі виявлених інституційних, 

монетарних і технологічних проблем, більш раціонально і ефективно 

проводити земельні реформи по всій Україні, підвищувати рівень доданої 

вартості аграрної продукції. Так як сьогодні Україна є сировинною аграрною 

країною і вартість товарів, що експортуються українським АПК в 70-80 разів 

менша за вартість експорту товарів західноєвропейського АПК. Наприклад, в 

2018 році Україна експортувала аграрної продукції, з розрахунку на один 

квадратний кілометр загальної площі (суші) України, на суму 0,031 млн євро. У 

той же час Нідерланди, з розрахунку на 1 кв. км. своєї площі, експортують 

аграрної продукції на 2,66 млн євро, або в 85 разів більше, ніж Україна. Таким 

чином, інноваційний розвиток АПК має стати головним драйвером в подоланні 

економічної коронавірусної кризи, в тому числі і з-за того, що АПК сьогодні є 

найменш уязвівимою ланкою серед інших галузей економіки в умовах 

коронавірусного карантину. 
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ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
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Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення 

ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 

господарювання і управління виробництвом тощо. Важлива роль у реалізації 

цієї задачі приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції що 

виробляється. Систематичне зниження собівартості промислової продукції - 

одна з основних умов підвищення ефективності промислового виробництва [1].  

Кожне окреме підприємство обирає свої шляхи зниження собіввартості, 

адже вони залежать від специфіки роботи підприємства, а також оточуючого 

ринкового середовища.  

Тенденції останніх років доводять, що велика кількість виробничих 

підприємств стикається з проблемами, пов’язаними із зниженням ефективності 

своєї діяльності, а саме існує тенденція збільшення витрат виробнитцва що, у 

свою чергу, зумовлює підвищення рівня витрат на 1 грн. продукції. Здебільш це 

обумовлюється впливом факторів зовнішнього середовища, в якому працюють 

підприємства. Як відомо, ці фактори не можуть бути контрольовані 

підприємствами та не піддаються впливу, саме тому менеджмент підприємств 

повинен шукати шляхи та направляти зусилля в напрямку ефективного 

використання власних внутрішніх ресурсів. Саме тому питання, пов’язані з 

дослідженням резервів зниження собівартості набувають все більшої 

актуальності [2]. 
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Забезпечення України власними енергоносіями є однією із найбільш 

важливих задач, які стоять перед нашою економікою.  

Вагомий вклад у вирішенні цієї задачі вносить компанія ДК 

«Укргазвидобування», яка є дочірньою компанії НАК «Нафтогаз України». 

Філією АТ «Укргазвидобування» є БУ «Укрбургаз» – найбільше бурове 

підприємство в Україні. Чотири відділення бурових робіт, відділення 

технологічного транспорту та спецтехніки, що входять до складу філії, 

виконують повний спектр робіт з будівництва свердловин. 

Важливою особливістю розвитку нафтогазовидобувної промисловості 

України є те, що зростання видобутку нафти та газу в країні повинно 

забезпечуватися не тільки введенням у розробку нових родовищ, але і 

підвищенням навтогазовіддачі шляхом вдосконалення техніки та технології 

буріння й експлуатації свердловин. 

Проведений аналіз стану внутрішнього та зовнішнього середовища АТ 

«Укргазвидобування» за допомогою SWOТ-аналізу продемонстрував наявність 

більшої кількості слабких сторін, ніж сильних у внутрішньому середовищі, що 

безпосередньо пов’язано з вичерпанням наявних родовищ та, зокрема, з топ-

менеджментом підприємства.  

Перевищення загроз над можливостями у зовнішньому середовищі 

здебільшого пов’язане з нестабільною політичною ситуацією, високою 

капіталоємністю галузі та поширеністю «нетрадиційних» джерел газу. 

Підтвердженням цього є погіршення фінансового стану підприємства у 2019 

році.  

Важливою умовою продуктивного використання бурового обладнання є 

його відповідність виробничим умовам. Необхідно, щоб наявне обладнання 

задовольняло потребу не тільки в кількісному відношенні, але і за 

типорозмірами. 

Рівень технічного обслуговування та ремонту бурового обладнання на 

підприємстві зменшується, що відповідно впливає на ефективність 
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використання бурового обладнання в цілому і спричинює її зниження. Аналіз 

ефективності використання показав, що за останні п'ять років спостерігається 

зниження ефективності використання бурового обладнання підприємством. В 

зв'язку з цим необхідно впроваджувати заходи, які б сприяли: збільшенню 

продуктивного часу буріння, зводили до мінімуму кількість аварій на бурових, 

скороченню тривалості робіт з проходки та загального часу буріння та 

збільшення проходки на долото і скорочення часу на спуско-підіймальні 

операції. Серед таких заходів є: 

1. Впровадження сучасних доліт; 

2. Впровадження ключа з гідравлічним приводом для скручування 

обсадних труб; 

3. Організація ланки операторів з метою контролю геометричних 

відхилень бурильних труб перед спуском їх у свердловину. 

За рахунок зменшення часу на ліквідацію аварій зменшується 

непродуктивний час буріння, що дає можливість зменшити верстато-місяці 

буріння, збільшити комерційну швидкість буріння, збільшити продуктивність 

праці. Запровадження цих заходів дозволяє суттєво знижувати собівартість та 

експлуатаційні витрати підприємства. 
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Україна взяла курс на євроінтеграцію та в майбутньому входження до 

Євросоюзу. Для цього необхідно підвищити конкурентоспроможність 

національних виробників. Важливим фактором підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності українських підприємств є впровадження 

інноваційних технологій виробництва та модернізації економіки. 

На жаль, в економіці України існує проблема використання 

підприємствами застарілих технологій та зношеного обладнання на 80-90%. 

Одна з головних причин повільної модернізації основних засобів є 

недостатність реальних інвестицій. Стан і низька ефективність використання 

діючого виробничого потенціалу підприємств свідчать про необхідність 

здійснення комплексу заходів для підвищення інноваційного рівня, в першу, 

чергу засобів виробництва. 

Україна відстає за рівнем інновацій від високорозвинених країн від 

одного десятиріччя до ста років, в залежності від технологій. Для наближення 

до стандартів країн з високим рівнем технологій Україні потрібно прискорити 

темпи інновацій у десятки разів, а отже і збільшити в рази обсяги інвестицій, в 

тому числі іноземних. 

Відновлення основних фондів потребує великих капіталовкладень, вони 

можуть бути як внутрішні так і зовнішні. Підприємства мають змогу 

здійснювати реальні інвестиції за рахунок власних коштів. Це можна зробити за 

рахунок прибутку або амортизаційних відрахувань, при цьому прибуток 

забезпечує розширене відтворення, а амортизаційні відрахування – просте. За 

даними статистики власні кошти є основним джерелом фінансування 

інвестицій реального сектору економіки. Відбувається це, в першу чергу тому, 

що зовнішні джерела фінансування багатьом підприємствам є не доступними. 

Також фінансовими ресурсами на модернізацію основних засобів можуть бути 

кошти, які отримані в результаті реалізації зношеного устаткування. Зрозуміло, 



 

 

 

95 

що внутрішніх джерел недостатньо, тому підприємства вдаються до зовнішніх 

джерел фінансування оновлення основних фондів. 

Також проблемою є виведення прибутку з України через офшорні 

компанії, що зменшує можливості модернізації економіки. Одним із джерел 

інвестування є вивезений капітал резидентами нашої країни за допомогою 

офшорних організацій, які зареєстровані в офшорних зонах США 

Великобританії, Кіпру та інших країнах.  

До зовнішніх джерел фінансування реальних інвестицій належать 

довгострокові банківські кредити. Придбання устаткування за власні кошти 

реалізується в тому випадку, якщо для цього достатньо нерозподіленого 

прибутку, на практиці підприємства часто купують устаткування за рахунок 

позикових коштів. Також підприємство може скористатися лізингом. 

Підприємства можуть залучати кошти за допомогою цінних паперів. Це 

можуть бути акції та облігації. Корпоративні облігації – загальноприйнята у 

світі форма залучення коштів для фінансування модернізації підприємств.  

Отже, для підвищення рівня модернізації основних фондів підприємств 

України необхідно: 

- на рівні держави стимулювати підприємства здійснювати інвестиції в 

інноваційні технології через пільгове кредитування; 

- надання пільгового оподаткування підприємствам, що впроваджують 

інновації та здійснюють розширене відтворення основних фондів; 

- на рівні підприємств запроваджувати раціональну структуру основних 

фондів та своєчасне виведення зношеного обладнання; 

- використання прибутку на інших джерел фінансування на інноваційне 

оновлення основних фондів підприємства; 

- використання прискорених методів амортизації основних фондів 

підприємства. 

Таким чином, інноваційний розвиток підприємств є основою 

подальшого становлення конкурентоздатної економіки України. 
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Інвестицування в інноваційне оновлення основних фондів підприємств 

призведе до модернізації економіки в цілому.  
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На сучасному етапі розвитку людства, головним рушієм економічного 

зростання більшості країн світу є використання викопних енергетичних 

ресурсів, які вкрай негативно впливають на екосистему. Тому перед світовою 

спільнотою постала проблема пошуку енергетичних ресурсів, використання 

яких забезпечить компроміс між темпами економічного зростання та впливом 

на навколишнє природне середовище. Одним із перспективних напрямів 

вирішення цієї проблеми у транспортному секторі є освоєння потенціалу 

біомаси.  

Сучасна галузь біоенергетики пропонує виробництво палива для двигунів 

внутрішнього згоряння на основі сировини рослинного походження (рідкі 

біопалива), тваринного походження або органічних відходів (біогаз). Найбільш 

перспективним для використання у транспортному секторі є рідкі біопалива. 

Економічна доцільність виробництва рідкого біопалива безпосередньо 

залежить від вибору сировини. При виборі сировинної бази необхідно 

враховувати наступне [1]: 

1. Урожайність. Це дуже важливий показник, оскільки земельні ресурси, 

які можна використовувати для вирощування енергетичних культур,  є 

обмеженими. Так, наприклад, соя дає врожайність 40 галонів біопалива із 

1акра, водночас, кукурудза дозволяє отримати із 1 акра 400 галонів біопалива. 

Тому доцільно ефективно використовувати земельні ресурси й віддавати 

перевагу вирощуванню сировини, яка має найбільшу урожайність. 

2. Потреба в поживних речовинах. Вирощування сировини для 

виробництва рідких біопалив не повинно потребувати великої кількості добрив. 

Крім поживних речовин, варто звернути увагу на потребу у водних ресурсах. 

На сьогодні вода є досить цінним та дефіцитним ресурсом, тому важливо щоб 

процес вирощування рослин потребував помірної кількості води. 
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3. Умови вирощування. Проблема пошуку ефективної сировини тісно 

пов’язана із кліматичними умовами країни, тому доцільно вирощувати 

енергетичні культури, які найбільшою мірою адаптовані до кліматичних умов 

конкретної країни. 

Варто зазначити, що на сьогодні існує три покоління рідких біопалив: 

1. Біопаливо 1-го покоління. До даної категорії належать такі види 

палива, як біоетанол, біодизель тощо. Технології виробництва біопалива 1-го 

покоління не є новими в сучасному світі. На сьогодні для виробництва такого 

біопалива використовується близько 2% орних земель світу. Однак, комерційна 

конкурентоспроможність біопалива 1-го покоління у порівнянні  з викопним 

паливом, як правило, залишається низько. Головною відмінністю, яка 

характеризує біопаливо 1-го покоління, є те, що воно виробляється із багатих 

цукром та крохмалем рослин, олійних рослин та тваринних жирів, тобто 

альтернативно сировина може бути використана у продовольчих  цілях 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

2. Біопаливо 2-го покоління. До цієї категорії належить біопаливо, що 

виробляється із непридатної для їжі сировини (nonedible) та лігноцелюлозної 

біомаси. Біопаливо 2-го покоління в сучасному світі вважається передовою 

технологією. Розвиток біопалива другого покоління має потенціал для 

вирішення проблеми, пов’язаної із використанням земельних угідь для 

вирощування біоенергетичних культур [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

3. Біопаливо 3-го покоління. До цієї категорії відносять біопаливо, 

вироблене на основі водоростей. Головною перевагою цієї технології є 

відсутність потреби залучення земель сільськогосподарського призначення та 

використання сировини, яка може бути використана в продовольчих цілях. 

Однак, ця технологія є досить дороговартісною, і тому в найближчій 

перспективі не зможе комерційно конкурувати з іншими технологіями 

виробництва біопалив [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
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Варто зазначити, що використання рідких біопалив має як свої переваги, 

так і свої недоліки. Основні з них систематизовані в табл. 1. 

Таблиця 1 
 

Основні переваги та недоліки використання рідких моторних  біопалив 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 
 

 Переваги Недоліки 

Біоетанол 

Використання біоетанолу дозволяє зменшити 

викиди окису вуглецю, які вивільняються із 

вихлопними газами транспортного засобу. 

Крім того, домішки біоетанолу до бензину 

дозволяють отримати паливну суміш із 

збільшеним показником октанового числа, що 

зменшує обсяги витрат палива.  

Витрати біоетанолу в живленні двигуна на 51% 

більші, за витрати бензину. Для використання 

біоетанолу у чистому вигляді потрібно вносити 

модифікації до двигуна внутрішнього згорання. 

Біобутанол 

Біобутанол дозволяє зменшити об’єми витрат 

пального. Крім того, біобутанол має 

властивісті меншої розчинності у воді, меншої 

леткості та більшої безпечності, що дозволяє 

транспортувати паливо наявними 

трубопровідними системами. Використання 

біобутанолу у чистому вигляді не потребує 

внесення додаткових модифікацій до двигуна. 

Процес виробництва біобутанолу досить 

складний та довготривалий. Крім того,  

виробництво біобутанолу має низьку 

рентабельність та потребує значних 

капіталовкладень. 

Біометанол 

Виробництво біометанолу має істотні 

економічні переваги у порівнянні з 

виробництвом інших рідких біопалив. У 

порівнянні з використанням бензину,  

живлення двигуна за рахунок суміші із 

домішками метанолу дозволяє зменшити 

викиди шкідливих речовин в атмосферу.  

Витрати біометанолу в живленні двигуна 

більші, за витрати бензину. Крім того, 

використання біометанолу транспортним 

засобом сприяє появі корозійних процесів у 

паливній системі. Біометанол вимагає 

особливої уваги з боку автовласника, оскільки є 

токсичним і становить потенційну небезпеку 

для  організму людини. 

Біодизель 

Кількість викидів шкідливих сполук і твердих 

часток при роботі двигуна на біодизелі значно 

зменшується у порівнянні з використанням 

бензину.  Водночас, біодизель має гарні 

мастильні властивості, що дозволяє збільшити 

термін експлуатації двигуна. 

Використання біодизеля із метою живлення 

двигуна взимку потребує додавання  

додаткових сполук, оскільки за низьких 

температур паливо починає гуснути. 

Біодизельне паливо більш агресивне щодо 

полімерних та гумових деталей двигунів у 

порівнянні з бензином. 

 

Таким чином, процес виробництва рідких моторних біопалив вимагає 

виваженого підходу до вибору сировинної бази та технології виробництва. 

Низка переваг рідких моторних біопалив, вироблених з біоенергетичної 

сировини, засвідчує перспективу їх виробництва на фоні вичерпання запасів 

нафти та глобальних екологічних викликів.  

Література: 
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Дідковська Людмила Іванівна 

к.е.н., старший науковий співробітник  

Державна установа «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України» 

 

За даними ФАО впровадження заходів з раціоналізації 

землекористування сприятиме підвищенню продуктивності на 58%. Серед 

основних екологічних проблем, що виникають при проведенні гідротехнічної 

меліорації земель слід зазначити такі: активізація процесів деградації ґрунтів, 

вторинне засолення ґрунтів, поверхневе ущільнення ґрунтів, зневоднення 

малих річок, штучних і природних водойм, нераціональне використання водних 

ресурсів, пониження рівня ґрунтових вод і подовження посушливих періодів, 

формування негативних змін в гідроекологічному режимі земель, формування 

суходолів на річках і водоймах, вторинне перезволоження та заболочення 

земель, підтоплення земель унаслідок посилення висхідного притоку підземних 

вод. Використання зрошувальної води низької якості та порушення науково 

обґрунтованих режимів зрошення спричинюють вторинне засолення ґрунтів.  

Вирощування сільгоспкультур на таких ґрунтах призводить до значних втрат. 

Зокрема знижується урожайність зернових у 1,5-2 раза, просапних – у 3-4 раза, 

овочевих культур – вп’ятеро. Малопродуктивним є й вирощування 

сільгоспкультур на кислих ґрунтах, оскільки за таких умов їх врожайність 

зменшується вдвічі. 
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Врожайність сільгоспкультур тісно пов’язана з проведенням комплексу 

агромеліоративних заходів: вапнуванням1 кислих ґрунтів, глибоким 

розпушуванням земель у зоні Полісся, гіпсуванням2 засолених угідь  на півдні 

України. У 2018 р. для поліпшення стану ґрунтів аграрними підприємствами 

проводилося вапнування та гіпсування ґрунтів на площі 195,2 тис. га, при тому, 

що понад 10 млн га орних земель потребують проведення хімічної меліорації. 

Отже, актуальним є нарощування потужностей щодо видобутку, переробки та 

виробництва хімічних меліорантів на вітчизняних заводах, а також 

стимулювання сільгоспвиробників до відновлення продуктивної сили ґрунтів. 

Наразі в Україні через низку причин (скорочення держпрограм з підтримки 

хімічної меліорації) внесення вапна обмежено. Зокрема, у 2018 р. площа 

вапнування становила 157 тис. га, що удев’ятеро менше, ніж у 1990 р., та у 5,6 

раза менше за науково обґрунтовану потребу, яка становить 875 тис. га [1 с. 

228-229]. Хоча слід відмітити позитивну динаміку збільшення площ вапнування 

та гіпсування протягом 1995-2018 рр. (табл).   

Таблиця 

Проведення вапнування та гіпсування ґрунтів 

 1995 р. 2010 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р. 

до 1995 

р., % 

Площа вапнування 

ґрунтів, тис. га 
87,8 73,2 103,7 119,8 156,7 178,5 

Внесено вапняного 

борошна та інших 

вапнякових 

матеріалів, тис. т 

406,1 340,8 374,6 450,8 437,8 107,8 

Площі гіпсування 

ґрунтів, тис. га 
24,6 4,4 11,1 10,1 38,5 156,5 

Внесено гіпсу та 

інших гіпсовмісних 

порід, тис.т 

47,0 23,4 32,4 38,2 135,3 287,9 

Джерело: за даними Державної служби статистики України. 

                                                 
1 Вапнування ґрунту – забезпечення ґрунту кальцієм або магнієм у вигляді карбонатів, оксидів або 

гідрокарбонатів задля нейтралізації кислотності. 
2 Гіпсування ґрунту – забезпечення ґрунту гіпсом задля нейтралізації лужності. 
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Крім того, значно скоротились обсяги внесення органічних добрив. 

Зокрема, у 2018 р. було внесено 10674 тис. т органіки, що в 24 раза менше, ніж 

у 1990 р.  

Доцільність проведення протиерозійних заходів є беззаперечною, проте 

відсутність стимулювання з боку держави та дефіцит інвестицій стримують 

сільгоспвиробників від їх впровадження. До основних протиерозійних заходів 

слід віднести такі: скорочення площі орних земель з подальшим переведенням 

їх в кормові угіддя та ліси, оптимізацію сівозмін, протиерозійні влаштування 

території та експлуатація зрошувальних систем, використання ресурсоощадних 

способів та режимів поливу (краплинного зрошення, переривчастого 

дощування з використанням шлейфів, контурного зрошення тощо), 

використання зрошувальної води належної якості, впровадження агротехнічних 

заходів (залишення стерні, оранки впоперек схилу, щілювання тощо).     

Ще одним фактором, що гальмує розвиток зрошення, є незадовільний 

стан внутрішньогосподарських меліоративних систем (ВГМС). Належність 

ВГМС до комунальної власності призвела до поглиблення кризи та 

унеможливила належне їх утримання. Наразі близько третини зрошувальних 

мереж не мають власника. Через це близько 400 тис. га ВГМС було 

розграбовано та знищено. Лише за умови появи ефективного господаря, який 

зацікавлений в скороченні непродуктивних втрат води та електроенергії,  

витрати на зрошувальну воду знижуються на третину [2]. Тому передача 

обов’язків і повноважень щодо управління ВГМС асоціаціям або об’єднанням 

водокористувачів є пріоритетним напрямом у вирішенні цієї проблеми. 

Висновок. Землі під час зрошення зазнають додаткового впливу і, 

відповідно, потребують особливої уваги та проведення заходів, спрямованих на 

забезпечення волого- та ґрунтозберігаючого землеробства. Крім того, 

створення об’єднань/асоціацій водокористувачів з подальшою передачею в їх 

управління меліоративних систем сприятиме модернізації та ефективній 
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експлуатації ВГМС, а також скороченню непродуктивних водовтрат.  

Література: 

1. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України: кол.мон. / 

[Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.В. 

Шубравської; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2017. – 

440 с.       
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 Основним завданням при формуванні рахунку матеріальних потоків є 

надання повної характеристики використання матеріалів в економіці. Рахунок 

матеріальних потоків висвітлює інформацію про матеріальні ресурси 

(сировину), зміни в матеріальних запасах та матеріальні випуски (експорт, 

викиди тощо). Зазначений рахунок використовуються з метою визначення 

матеріаломісткості економіки, ступеня впливу на довкілля [1] та забезпечення 

ефективного використання всіх матеріалів.  

 Протягом останніх десятиліть практика формування рахунку 

матеріальних потоків набуває значного поширення в країнах ЄС. Зокрема, після 

того, як загальноекономічні рахунки матеріальних потоків (EW-MFA), що 

являють собою описову статистику у фізичних одиницях, почали 

використовувати в Австрії та Японії, статисти та дослідники інших країн 

                                                 
3 Дослідження виконано при підтримці НАН України в рамках конкурсної теми «Оцінювання екологічної 

складової якості життя на основі рахунку матеріальних потоків»  (номер державної реєстрації 0120U101869). 
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(Німеччини, Великої Британії, Італії, Швеції тощо) запозичили їх досвід. До 

основних етапів становлення зазначеної практики слід віднести такі: 

- У 1990 р. Європейська статистична система (ESS) фокусується на 

проблематиці інтеграції екологічних та економічних інформаційних систем. 

- У 2000 р. було розроблено методологічну базу реєстрації матеріальних 

потоків на рівні національних економік.  

- У 2013 р. відбувся перший обов’язковий щорічний збір даних EW-MFA з 

подальшою передачею їх до Євростату. Наразі розділ про EW-MFA включено 

до системи еколого-економічного обліку (SEEA-CF). 

 Розрізняють три основні категорії джерел статистичних даних:  

- національні джерела статистичних даних (ці показники є пріоритетними); 

- загальноєвропейські гармонізовані джерела статистичних даних; 

- деякі важливі міжнародні джерела статистичних даних, які 

висвітлюються ФАО, USGS (геологічною службою США), BGS (геологічною 

службою Великої Британії) [2].  

Для формування рахунку матеріальних потоків матеріали згруповано в 4 

категорії: біомаса, викопні енергоносії, метали та неметалеві мінерали.    

 Внутрішній видобуток біомаси реєструє матеріальні потоки, що 

утворились в результаті привласнення людиною обробленої і необробленої 

біомаси, з навколишнього середовища в економіку. В ЄС протягом останніх 20 

років середньорічний внутрішній видобуток біомаси становив 3,1-3,5 т/особу, 

що дорівнює 30% загальної кількості внутрішнього видобутку матеріалів у ЄС. 

 У країнах ЄС здавна практикується статистична звітність щодо обліку 

біомаси в сільському та лісовому господарствах. Про більшість фракцій 

врожаю біомаси доповідають державні органи статистики (або національні 

міністерства та/або відомства) у низці статистичних звітів сільського, лісового 

та рибного господарств. Додаткова інформація, необхідна для обліку біомаси, 

може бути отримана з національних балансів продуктів харчування, кормів та 
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деревини. Системи обліку добре налагоджені та мають високий ступінь 

міжнародної стандартизації та точності.  

Серед основних узгоджених джерел даних, що висвітлені в інтернет-базі 

даних Євростату, для розрахунку внутрішнього видобутку біомаси на 

національному та європейському рівнях слід зазначити такі: 

• щорічна статистика врожаю (apro_acs_a); 

• статистика лісового господарства – вивезення лісу-кругляка (for_remov); 

• статистика рибного господарства – вилов риби (fish_ca_main). 

У випадку дефіциту даних, а також для перехресної перевірки показників, 

допоміжними джерелами є сільськогосподарська статистична база даних 

Євростату, в якій містяться відомості про структуру фермерських господарств 

та економічні рахунки сільського господарства (EAA). Статистика структури 

сільських господарств надає дані про посівні площі та врожайність 

сільгоспкультур. Хоча економічні рахунки сільського господарства надаються у 

вартісному виразі, проте базуються вони на фізичних статистичних даних. 

Іншим досить потужним міжнародним джерелом даних для обліку 

біомаси є статистична база даних ФАО, яка охоплює низку показників щодо 

сільського, лісового та рибного господарств [2]. 

  Отже, національна економіка будь-якої країни перебуває у 

перманентному стані обміну матеріалів та енергії. EW-MFA забезпечують облік 

руху матеріалів за певний звітний період. У ряді держав-членів ЄС розділ про 

EW-MFA включено до системи еколого-економічного обліку (SEEA-CF). 

Література: 

 
1. Material flow accounting. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Material_flow_accounting 

2. Economy-Wide Material Flow Accounts. Handbook.  URL:   

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9117556/KS-GQ-18-006-EN-N.pdf/b621b8ce-

2792-47ff-9d10-067d2b8aac4b  
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ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У 

КОНТЕКСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ В 

УКРАЇНІ   
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Агропродовольчий комплекс ДУ «Інститут  

економіки та прогнозування НАН України» 

 

Аграрний сектор і його найважливіша складова, сільськогосподарське 

виробництво, останніми роками є одними з найбільш успішних сфер 

національного господарського комплексу України. Так, сільське господарство 

демонструє значні темпи економічного зростання і високу рентабельність, що 

збільшує його частку в макроекономічних підсумках національної економіки. 

Хоча за час української державної незалежності людські і матеріальні ресурси 

аграрної галузі істотно скоротилися, але зросла ефективність їх використання, 

динамічно нарощується інноваційна складова сільгоспвиробництва. Це 

дозволяє галузі не лише в повній мірі забезпечувати продовольчу незалежність 

країни, але й відігравати ключову роль у стабілізації макроекономічних 

показників, що особливо помітно проявляється у кризові періоди.  

Зокрема, посилюється роль агропродовольчого виробництва в 

поліпшенні стану платіжного балансу країни. Так, згідно з даними Держстату 

України, продукція агропродовольчого комплексу в 2009-2013 рр. в середньому 

забезпечувала близько чверті всіх експортних надходжень, а в 2019 рр. цей 

показник становив 44%. Вагомою є й частка сільського, лісового і рибного 

господарства у формуванні валової доданої вартості: у 2015-2019 рр. вона 

коливалася від 14,2% до 10,5%.  

Водночас подальші перспективи і стійкість позитивних трендів у 

розвитку сільського господарства України значною мірою визначатимуться під 

впливом екологічних обмежень господарювання. Своєю чергою, існуючі в 

галузі екологічні проблеми ще більше загострюються внаслідок нинішнього 
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посилення значення кліматичного чинника в розвитку сільгоспвиробництва. У 

цьому зв’язку слід відзначити, що зростання несприятливого впливу змін 

клімату в забезпеченні стійкості постачання і споживання 

сільськогосподарської продукції визнається одним з найбільших сучасних 

викликів для агропродовольчого виробництва не лише в Україні, а й в усьому 

світі. В Україні ж несприятливі зміни клімату накладаються на триваючу 

невирішеність проблем деградації сільськогосподарських земель і посилення 

вододефіцитності агрогосподарювання.  

За даними [1] рівень деградованості українських ґрунтів оцінюється у 

20-40%, розораність сільськогосподарських земель становить майже 80%, при 

цьому еродованих угідь – до 60%. Триває процес зменшення у ґрунті вмісту 

гумусу (за останні 100 років втрати становили 20%). Усе це призвело до 

непридатності для сільськогосподарського використання 6,5 млн га земель. 

Посилення екологічних ризиків агрогосподарювання відбулося в 

основному внаслідок несприятливих структурних трансформацій 

сільгоспвиробництва, насамперед через занепад тваринництва (основного 

постачальника органічних добрив) та збільшення частки у структурі 

рослинництва виснажливих для ґрунту зернових й олійних культур. Така 

ситуація стала результатом масованого і безконтрольного проникнення в 

аграрний сектор України великого, у т. ч. несільськогосподарського, капіталу, 

формування там потужних холдингових структур з орієнтацією на 

високоприбуткові сегменти, в першу чергу світового аграрного ринку, що 

спричинило формування відповідних істотних змін у структурі ріллі.  

Так, за даними Держстату України, лише протягом  2000-2019 рр. частка 

основної вітчизняної зернової експортної культури – кукурудзи зросла в 

структурі посівів з 5% до 18%, більш ніж удвічі збільшилася частка технічних 

культур, у т. ч. соняшнику – з 11% до 21%, натомість частка кормових культур 

скоротилася у понад вчетверо. В окремих сільгосппідприємствах частка 

соняшнику в структурі ріллі не лише перевищує середні показники по країні, 
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хоча і вони майже вдвічі вищі гранично допустимих норм, але й має бути 

збільшена в подальшому. Сумарна ж частка соняшнику і кукурудзи (найбільш 

«важких» для ґрунту культур) в експортоорієнтованих аграрних підприємствах 

може перевищувати половину.  

Екологізація сільгоспвиробництва є ключовим завданням в усьому світі. 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, взяла на себе зобов’язання 

щодо адаптації до вітчизняних умов поширеної в країнах Євросоюзу 

ресурсозберігаючої практики аграрного господарювання. Так, стаття 360 

зазначеної Угоди визначає, що «сторони сприяють реалізації довгострокових 

цілей сталого розвитку і зеленої економіки, що передбачає збереження 

природних ресурсів, підвищення економічної і природоохоронної ефективності, 

інтеграції екологічної політики в інші сфери державної політики» [2]. 

Особливої актуальності проблема збереження і відновлення природних 

ресурсів аграрного виробництва набуває у зв’язку з уведенням ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення, необхідною умовою ефективного 

функціонування якого в Україні є побудова відповідного законодавства, яке 

зблизить вітчизняні механізми регулювання з практикою країн ЄС та інших 

розвинених країн. Насамперед, це означає формування системи дієвих важелів 

стимулюючого і карального впливу на вітчизняних агровиробників з метою 

забезпечення дотримання ними науково-обґрунтованих грунтовідновлювальних 

та грунто- і водоохороних заходів, а також механізмів жорсткого контролю за 

цими процесами з боку держави. 

Література: 

1. Мальований А. Земля на межі виснаження. URL: https://zn.ua/ukr/ariculture/zemlja-

na-mezhi-visnazhennja.html 

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text  
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The concept of a green university has become increasingly popular in recent 

years. Green University is a higher education institution that conducts activities 

aimed at protecting the environment: reducing carbon emissions, sorting waste, 

saving water and electricity, developing environmental infrastructure, conducting 

educational programs and forms environmentally friendly habits and patterns of 

behavior [1]. 

Green University is, in fact, a model of green economy based on higher 

education, which includes not only educational innovations, but also behavioral, 

technical and managerial aspects. 

Today, a number of universities around the world have successful experience 

in implementing such a concept in their activities. The effectiveness of its 

implementation is measured in the UI GreenMetric World University Rankings [2], 

which takes into account such criteria as infrastructure and green space at the 

university, indicators of energy consumption and savings, rational use of natural 

resources, storage and processing of waste, funds, conducting training courses on 

environmental issues, implementation of research projects on sustainable 

development, etc. 

The leaders in the implementation of sustainable development values according 

to the UI GreenMetric World University Rankings in 2019 were the universities of 

the Netherlands, Great Britain and the United States (Table 1)  [2] 
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Table 1 

Top 5 Green universities in the world [2] 

№ Name of the university Country 

1 Wageningen University Netherland 

2 University of Oxford United Kingdom 

3 University of California Davis USA 

4 University of Nottingham United Kingdom 

5 Nottingham Trent University United Kingdom 

Analyzing the main international initiatives for sustainable development of 

universities, we can identify the main structural elements and principles higher 

education institutions of Ukraine should be focused (Table 2). 

Table 2 

  The main elements and principles of the concept of green university [3] 

№ The main elements Activity 

1 Education 

Inclusion of environmental development issues in the syllabuses of 

educational disciplines, lectures, seminars, forums, aimed at training eco-

professionals 

2 Research 
Stimulation of fundamentals and applied research in the field of 

sustainable development and green economy 

3 Infrastructure 

Formation of environmentally friendly infrastructure in the university, 

namely the use of energy-saving equipment and technologies, alternative 

energy sources, environmentally friendly means for cleaning, waste 

sorting and disposal, economical use of water, development of electronic 

means of communication to minimize paperwork, etc. 

4 Cooperation 

Development of partnership programs and cooperation of the university 

with commercial and public organizations that carry out their activities in 

the field of sustainable development 

5 Student activity Holding eco-events, eco-festivals, etc. 

6 Employment Support to graduates in finding green vacancies, assistance in eco-career 

 

Thus, the development of green universities is a well-known global trend. The 

experience gained in implementing the principles of sustainable development in 

international universities can be the basis for the greening of national higher 

education institutions. 

References: 
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Global challenges to food security in the face of energy and environmental 

problems require the search for new technologies for the sustainable development of 

the agricultural sector. Agrovoltaic is one of such technologies. Agrovoltaic system 

allows use land resources for growing agricultural crops and generating electricity 

simultaneously. In addition, it does not have a negative impact on the environment, 

but on the contrary, helps agriculture to become more organic and nature-oriented. 

The main advantages of agrovoltaic systems include [1]: 

– the possibility of providing farm households with their own electricity, which 

can be used for production needs; 

– receiving income from the sale of electricity at the feed-in tariff; 

– controlling the level of solar radiation for plants; 

– shading plants, which for some of their species has a positive effect on 

increasing yields; 

– controlling and adjustment of moisture and nutrients in the soil, reduction of 

groundwater evaporation; 

– the ability to harvest, avoiding the peak of its maturation in the period of low 

cost. 

However, in addition to the above advantages, agrovoltaic systems have certain 

http://greenmetric.ui.ac.id/
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disadvantages [2]: 

– significant start-up investments needed for agrovoltaic systems installation, 

although investment costs become lower every year; 

– direct dependence on solar radiation, which affects the characteristics of the 

panels; 

– dependence of deployment of agrovoltaic systems on state support policy and 

implemented legal norms; 

– additional space costs for equipment placement; 

– limiting the size and efficiency of agricultural machinery that can be placed 

under and between agrovoltaic systems; 

‒ possible environmental consequences related to decommissioning agrovoltaic 

systems. Solar panels contain of heavy metals (cadmium, lead, etc.), which are highly 

toxic, so panels must be utilized with extreme care in order to prevent penetration of 

these substance to soil and water. 

Today, agrovoltaic projects have become widespread in a number of countries, 

namely the United States, China, Croatia, Italy, Japan, France and Germany. Most of 

them are pilot and are being implemented for the purpose of conducting research on 

the efficiency of dual use of land resources for food and energy purposes. 

It should be noted that the average annual potential of solar energy in Ukraine 

is about 1235 kWh‧m2, which creates favourable conditions for the development of 

agrovoltaic. However, the legislation of Ukraine prohibits the installation of 

agrovoltaic systems on agricultural land, and accordingly to sell such electricity at the 

feed-in tariff [3]. The adoption of the law of Ukraine on the simplification of the land 

allotment process for the implementation of agrovoltaic projects could be an impetus 

for the development of this direction of solar energy. 

Thus, in the light of global challenges to energy, environmental and food 

security, the development of agrovoltaic is very promising and can bring a number of 

benefits for both farms owners and national economies. 
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Не зважаючи на широку доступність комп’ютерної техніки та відповідних 

засобів прогнозування, автоматичне використання наявного програмно-

математичного апарату може призвести до значних похибок або і невірних 

результатів прогнозування.  Процес прогнозування соціально-економічного 

процесу проілюстровано на прикладі прогнозування індексу регіонального 

людського розвитку (ІРЛР) Дніпропетровської області [1], який являє собою 

суму проміжних індексів за шістьма блоками показників. Розглянуто два 

основних підходи до прогнозування: перший - спочатку визначити прогнозні 

значення окремих складових (блоків – для індексу регіонального людського 

розвитку, за методикою фахівців з Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [2], це «Відтворення населення», 

«Соціальне становище», «Комфортне життя», «Добробут», «Гідна праця» та 

«Освіта»), а потім на їх основі обчислити  інтегральну оцінку; другий - на 

основі відомих даних відразу побудувати регресійне рівняння інтегральної 

оцінки і на його основі   визначити прогнозне значення. Використано 

автоматизовану побудову ліній тренду та розрахункове уточнення коефіцієнтів 

регресійних рівнянь засобами  MS Excel. Також розглянуто можливості 
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математичного пакету MathCad щодо побудови регресійних рівнянь, зокрема 

функції linfit [3]. За допомогою перелічених інструментів побудовані регресійні 

рівняння для інтегральної оцінки регіонального людського розвитку.  

У більшості випадків отримані схожі результати, проте вони мають різну 

направленість. Зокрема,  результати визначення індексу ІРЛР на наступні два 

періоди за першим з наведених вище підходів (спочатку обчислювалися 

прогнозні значення оцінок по кожному з блоків, а потім визначався індекс ІРЛР 

як сума оцінок по блокам) склали  3,7166 та 3,6978. Прогнозні значення на 

основі регресійного рівняння на основі функції  linfit - складають 3,79193 і 

3,82711, а на основі квадратичного рівняння - 3,8215 та 3,8381, відповідно [4].  

Тобто, від виду обраного регресійного рівняння може змінюватися навіть 

напрямок розвитку процесу. Показано, що при використанні апарату ліній 

тренду особливу увагу слід звертати на точність представлення коефіцієнтів 

регресійного рівняння. При використанні функції linfit від вибраних 

елементарних функцій залежить якість одержаної моделі, що ще раз підкреслює 

важливість попереднього аналізу досліджуваної ситуації з точки зору 

закономірностей перебігу процесу. 
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імені Михайла Остроградського 

 

Функціонування сучасної економіки в умовах жорсткої конкуренції, а 

також постійно зростаючі потреби споживачів, вимагають від підприємств 

заходів щодо покращення бізнес-процесів, впровадження інноваційних 

технологій. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та тенденцій до 

залучення їх у бізнес, а також зменшення чутливості споживачів до 

традиційних медіа каналів, призвів до збільшення популярності соціальних 

медіа, які стали невід’ємною складовою інтернет-маркетингу підприємств.  

Але інструменти для роботи у соціальних медіа мають свої особливості та 

суттєво відрізняються від інструментів для інших медіакомунікацій. Технології 

просування продукції та послуг українських підприємств у соціальних мережах 

залишаються малодослідженими, а стрімке використання такої технології 

просування товарів та послуг визначають актуальність подальших досліджень 

даної проблеми. 

Social media marketing (SMM) дозволяє підприємству побудувати 

довгострокові відносини зі своїми клієнтами, формувати їх лояльність, 

управляти іміджом підприємства, підвищувати продажі та розвивати бізнес. 

Так великі підприємства за допомогою соціальних мереж можуть 

вирішувати стратегічні довгострокові маркетингові завдання: брендинг, 

збільшення лояльності й довіри до продуктції, відстеження думок і настроїв 

серед цільової аудиторії; визначення системи підтримки клієнтів тощо. 

Малий та середній бізнес можуть використовувати інструменти в 

соціальних медіа, які дозволяють оперативно вирішувати тактичні завдання, 

такі як підвищення продажів, рекламування дисконтних акцій, стимулювання 

користувачів до повторних покупок тощо.  

На сьогодні у соціальних мережах найбільше представлені такі галузі, як 

торгівля, забудовники, виробники, банки й інші фінансові структури, сфера 

послуг та туристичний сектор. 
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Основною перевагою SMM є в тому, що він дозволяє підприємствам 

будувати взаємодію із споживачами безпосередньо, без нав’язування 

традиційних та вже застарілих маркетингових технологій, підвищити 

лояльність існуючих та отримати довіру нових споживачів, оперативно 

покращувати свій товар на підставі отриманих відгуків, коригувати 

маркетингову стратегію, змінювати канали комунікації тощо. Крім того, з 

мінімальними фінансовими вкладеннями у розвиток даного напряму 

комунікацій з клієнтами, SMM сприяє розвитку бізнесу, підвищує трафік сайту 

чи сторінок у соціальних мережах, збільшує кількість переходів на них з 

пошукових систем чи за посиланнями з інших сайтів. 

Але використання SMM має і свої недоліки: 

- наявність ризику щодо втрати прихильності споживачів та отримання 

небажаних наслідків (агресивна реклама, зменшення продажів) у зв’язку з 

помилками в управлінні маркетингом у соціальних медіа; 

- ризик нерезультативного витрачання грошових ресурсів та часу, 

спричинений неправильним виокремленням цільової аудиторії; 

- складність виміру віддачі від інвестицій (рентабельність інвестицій); 

- відсутність миттєвого результату - лише за умов постійної роботи у 

даному напрямі можна забезпечити довготривалу дію інструментів, що були 

використані. 

Основною умовою успішного SMM є створення стратегії, адже без 

розуміння цілей роботи в соціальних мережах, без вивчення цільової аудиторії і 

їх потреб, проблем та належного управління цими діями буде важко досягти 

результатів у соціальних медіа. 

Наприклад, стратегія SMM може складатися з [1]: опису цільових груп і 

завдань комунікації з кожною групою; визначення платформи, формату, 

архітектури; формулювання комунікаційної стратегії, пошуку споживчого 

інсайту; підготовки контент-плану (типи публікацій/активацій); SMO (як 

потрібно змінити те, що вже є) інтеграції із загальною маркетинговою 
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стратегією; моніторингу та управління репутацією (алгоритм реагування).  

На сьогодні, під час пандемії коронавірусу, товари все частіше стали 

продаватися не в магазинах, а за допомогою замовлень із смартфонів чи 

планшетів. Адже люди стали більше часу проводити вдома, зокрема, онлайн. 

Тому бізнес повинен навчитись працювати віддалено та онлайн, з 

використанням SMM, продавці - виконувати плани реалізації продукції без 

персональних зустрічей, а клієнти — домовлятися з постачальниками по Skype 

чи Zoom. Ситуація з коронавірусом показала, що необхідно розраховувати не 

лише на традиційні маркетингові канали. Тому ціль діджитал-маркетингу, який 

ще довгі місяці буде єдиним каналом взаємодії з клієнтами і надалі залишиться 

головним — інвестувати в інноваційні технології, у тому числі, в SMM. Як 

показує статистика, підприємства, що використовують в своїй роботі інтернет, 

менш чутливі до кризи. Наприклад, в Україні ринок електронної торгівлі – ледь 

не єдина галузь, яка продовжує зростати на 15-20% у рік [2]. 

Отже, наразі SMM є дієвим і достатньо доступним інструментом розвитку 

бізнесу, просування товарів і послуг через соціальні мережі. Враховуючи той 

факт, що кількість користувачів соціальних мереж з кожним роком зростає, це 

суттєво розширить коло потенційних споживачів та інформаційних комунікацій 

підприємства, а професійний менеджерський підхід з SMM-просування та 

правильне обрання цільової аудиторії здатне забезпечити ефективність в 

управлінні підприємством, віддачу інвестицій та збільшити прибуток. 
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Історично, ІТ–сектор починав свій розвиток з надання аутсорсингових 

ІТ–послуг, який на початковому етапі обмежувався. Наразі в Україні 

застосовується ціла низка бізнес–моделей для ІТ–сектору. Провідні ІТ–компанії 

України обслуговують понад 100 компаній з переліку Fortune 50042. 

На ринку ІТ-послуг України працює і розвивається багато різновидів ІТ-

компаній. Великі компанії, які надають технологічні послуги досягли значного 

успіху на міжнародному ринку. Серед клієнтів цієї групи є компанії зі 

світовими іменами (наприклад, Microsoft, Google, Deloitte, Panasonic, Intel, 

Lenovo, Oracle, Ericsson, Ford та інші), а їх частка у загальному обсязі ІТ–

експорту України є найвищою. Найбільші українські компанії вже досягли 

рівня, який дозволяє їм змагатися не з іншими аутсорсерами, а з міжнародними 

системними інтеграторами та провайдерами готових ІТ–рішень.  

Головний позитивний ефект від діяльності таких компаній в екосистемі 

ІТ–бізнесу полягає у збільшенні кількості освічених фахівців, які звикли 

працювати з міжнародними клієнтами, володіють англійською мовою та 

застосовують новітні підходи у своїй роботі. Вони також є великими 

платниками податків. 50 найбільших компаній забезпечують роботою 58 тисяч 

ІТ–фахівців. Високий рівень конкуренції робить ІТ–екосистему загалом 

сильнішою, оскільки вона змушує учасників ринку шукати нові рішення, щоб 

вижити в цих умовах.  

Частка малого та середнього бізнесу у загальній кількості складає 

близько 80%. Бар’єр входу на ринок для малих та середніх компаній, які 

надають технологічні послуги. є дуже низьким. Мінімальна вимога для входу 
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на ринок — це команда розробників та як мінімум, один міжнародний проект. 

Ця сфера є дуже динамічною. Вони дають молодим підприємцям перший 

досвід підприємництва і на практиці демонструють, що започаткувати бізнес 

набагато легше, ніж розвивати та стабільно працювати.  

Також необхідно виокремити компанії, які розробляють власний 

програмний продукт. Такі компанії створюють та продають власний 

програмний продукт різним клієнтам за кордоном та в Україні (в ІТ-спільноті їх 

часто називають «продуктовими компаніями»). Вони поділяються на 

«продуктові компанії», які працюють з міжнародними клієнтами та «продуктові 

компанії», які працюють на місцевому ринку. «Продуктові компанії», які 

працюють на місцевому ринку, є найбільш вразливим сегментом. Вони не 

здатні пропонувати такий самий рівень зарплатні, що і компанії, які надають 

технологічні послуги та «продуктові компанії», які працюють на міжнародному 

ринку. Вони також стикаються з усіма місцевими ризиками, які стосуються 

оподаткування, нормативно–правового регулювання, безпеки тощо. 

Прикладами таких компаній є електронна комерція (Rozetka), посередницькі 

цифрові платформи (Kabanchik, Uklon) тощо. Ці моделі є прибутковими, але 

вони не можуть бути перенесені на міжнародний ринок, тому що відповідні 

сегменти вже зайняті іншими гравцями.  

В Україні працюють понад 100 центрів розробки програмного 

забезпечення для міжнародних компаній. Вони належать провідним 

міжнародним компаніям та серйозно впливають на ІТ–екосистему. Серед 

найбільших міжнародних компаній, які мають свої дослідні центри в Україні, 

слід назвати Samsung, Siemens, NetCracker, Mallnox, Ericsson, Limelight, Huawei 

та Oracle. Відкриття нових дослідних центрів міжнародних компаній, що 

надають технологічні послуги, може сприяти приходу інших компаній, що 

матиме позитивний ефект для екосистеми бізнесу загалом.  

В Україні активно розвиваються стартапи — це екосистема, яка 

народжує «продуктові компанії», які стають конкурентними на міжнародному 
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ринку. Кількість стартапів постійно зростає, наразі в Україні їх понад 200046. 

Отже, стартапи мають величезний потенціал для подальшої трансформації, що 

є великим шансом для економіки в цілому за наявності умов для їх подальшого 

зростання та особливо для їх подальшої роботи саме в Україні. Окрім цього, 

стартапи створюють особливу культуру інновацій, розвитку нових ідей та духу 

підприємництва. Негативним фактором є те, що як тільки стартап стає 

привабливим для інвесторів, він майже завжди реєструється за кордоном. 

Українське бізнес–середовище не відповідає потребам подальшого росту 

стартапів, а інвестори відмовляються вкладати гроші у компанії, зареєстровані 

в країні з нестабільним бізнес–кліматом.  

Супутня інфраструктура охоплює всі компанії, які надають супутні 

програмні та апаратні рішення. Також на ринку ІТ-послуг існують сервісні або 

системні інтегратори, реселлери програмного забезпечення та обладнання, які 

встановлюють апаратні засоби та програмні системи переважно для місцевих 

клієнтів та працюють з найбільшими вендорами на кшталт IBM, Microsoft 

тощо. Вони відповідають за постачання повного комплекту обладнання: від 

мереж, апаратної частини до монтажу, налагодження та інтеграції програмного 

забезпечення. Необхідно відмітити, що в Україні працює ціла низка дата–

центрів. Проте вони наразі не займаються експортом та стикаються з певними 

труднощами: відсутності навичок розвитку бізнесу, недосконалого 

менеджменту та законодавчих обмежень.  

Таким чином, IT — це швидко зростаюча індустрія з високим рівнем 

доданої вартості, яка є важливим джерелом експортних надходжень. 

Українська ІТ–індустрія суттєво зросла за останні десять років, а її ґрунтовна 

наукова база надає значний потенціал для подальшого збільшення доходів від 

експорту. Україна прагне стати всесвітньо визнаною технологічною країною з 

високим рівнем інноваційності, що створює можливість суттєво збільшити свої 

надходження від діяльності ІТ–сектору. Україна пропонує світу доволі 

широкий спектр ІТ–послуг та продуктів різного рівня складності, які можуть 
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задовольнити вимоги різних клієнтів: від маленької іноземної компанії до 

великої корпорації. 
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В Україні енергоефективність залишається низькою, а енергоємність – 

одна з найвищих в світі. Однак ситуація такою залишатися не може, оскільки 

висока ціна на енергоресурси, відсутність прозорості та чітких критеріїв для 

учасників енергоринку та багатовекторність енергетичної політики ставить під 

загрозу не лише євроінтеграційні наміри України, а й загрожує енергетичним 

колапсом. 

Однією з найбільш енергоємних у світі залишається українська 

промисловість. Енергоресурси у собівартості ВВП України складають близько 

70%, у той час як у Німеччині – лише 35% [1]. Наразі рівень споживання 
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енергоносіїв в Україні утричі вищий за аналогічний показник країн ЄС. 

Це означає, що реалізація проектів з підвищення енергоефективності не 

лише покращать показники окремих підприємств (сформується додатковий 

прибуток за рахунок зменшення собівартості, збільшиться продуктивність), але 

сприятиме покращенню макроекономічних показників (збільшення бази 

оподаткування, зменшення витрат на енергозабезпечення бюджетних установ, 

збереження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому 

ринку, підвищення рівня енергетичної безпеки держави). У разі нехтування 

політикою забезпечення енергоефективності, забезпечення сталого розвитку 

гальмуватиметься, витрати на закупівлю енергоресурсів зростатимуть, 

інтеграція України до енергетичного ринку ЄС ускладниться 

Енергоємність в Україні [2] у 2,1 рази перевищує середнє значення 

енергоємності ВВП при постійному паритеті купівельної спроможності 

розвинутих держав світу, що свідчить про великий потенціал у сфері 

енергоефективності. 

Розглядаючи шляхи вирішення проблем енергоефективності, варто 

звернути увагу на можливості поліпшення показників енергоефективності. 

Одна з них полягає у стимулюванні структурних змін у національному 

господарстві за рахунок інвестицій в наукомісткі, а не енергомісткі галузі 

виробництва. Проблема енергоефективності полягає у використанні в Україні 

застарілих енергомістких технологій, які потребують заміни на сучасні аналоги 

зі значно меншим споживанням енергії. При цьому варто зосередити увагу на 

приватному секторі як основному джерелі структурних перетворень. Україна 

має запозичити досвід ЄС, де фінансування переобладнання та інновацій на 

80% здійснюється за рахунок безповоротних інвестицій приватного сектору, а 

не держави чи податкових надходжень [1]. У рівній мірі варто зосередити увагу 

на державній підтримці підприємств, що потенційно можуть стати 

конкурентоздатними на міжнародній арені. Інший шлях підвищення 

енергоефективності – перехід на альтернативні види енергії як єдиний 
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незалежний енергоресурс, що не залежить від змін цін. Проте такі заходи 

будуть ефективними тільки після технічного переоснащення підприємств 

енергомістких галузей. 

Задля цього варто модернізувати газові, електричні та теплові мережі, 

технології виробництва у паливно-енергетичній, хімічній, металургійній, 

машинобудівній та інших провідних галузях, розробити державні програми 

стимулювання підвищення енергоефективності, а не прагнути радикального 

зменшенні витрат на одиницю виробленої продукції лише шляхом фінансового 

та законодавчого стимулювання, як задекларовано у Енергетичній стратегії 

України. 
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Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності 

страховими компаніями за МСФЗ дає змогу об’єктивно оцінити результати 

діяльності і надати більшої прозорості та повноти фінансовій звітності 
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страховиків, що сприятиме залученню іноземних інвестицій. Під час складання 

фінансової звітності за міжнародними стандартами на перше місце виходить 

такий принцип бухгалтерського обліку як превалювання сутності над формою. 

У 2017 році було опубліковано МСФЗ 17, який замінює МСФЗ 4 

«Страхові контракти» та стає чинним з 1 січня 2021 року [1].  Оскільки обидва 

МСФЗ не містять жорсткої регламентації ведення обліку, роль та значення 

облікової політики для страхових компаній зростає, а головне завдання – 

ухвалити правильні рішення щодо впровадження стандарту. 

Необхідно зауважити, що МСФЗ 4 «Страхові контракти» визначає єдині 

методологічні підходи до відображення господарської діяльності страховиків, 

однак не у повному обсязі. Крім того, цей стандарт визначає необхідність 

оцінки страховиком адекватності своїх зобов’язань, використовуючи для цього 

поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. 

При цьому нестача грошових коштів повинна повністю визнаватися у звіті про 

прибутки і збитки. В законодавстві ж України цей момент не прописаний, хоча 

і є дуже важливим, адже така перевірка на адекватність зобов’язань дасть змогу 

страховику визначити свою платоспроможність по зобов’язанням.  

Новий МСФЗ 17 передбачає спрощення оцінки зобов’язання на решту 

періоду покриття групи страхових контрактів, застосовуючи підхід розподілу 

страхової премії, однак доходи та витрати визнаються у момент їх виникнення, 

оскільки обов’язковим є забезпечення самоокупності витрат своїми доходами. 

Використовуючи МСФЗ, страховик змінює підходи до визначення інформації 

про всі види доходів компанії та її витрати за видами діяльності, що 

відображається у Звіті про фінансові результати.  

Показники даного звіту основуються на даних бухгалтерського обліку та 

формуються із залишків чи оборотів за відповідними рахунками. Однак при 

формуванні показників звітності за міжнародними стандартами методи оцінки 

активів і пасивів відрізняються. Відповідно, при застосуванні МСФЗ можливе 

виникнення невідповідностей оцінок, інформація щодо яких подана у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Склад і зміст показників Звіту про фінансові результати страховиків 

України за МСФЗ 

Показник звіту Особливості відображення за МСФЗ 

Дохід (виручка) 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Відображають не просто валові надходження страхової компанії від основної 

діяльності, а суму, що скоригована на обсяги актуарного або фактичного 

впливу зміни ряду факторів. При застосуванні МСФЗ 4 обсяги доходів від 

основної діяльності коригуються на вплив факторів зміни вартості страхового 

контракту як окремого фінансового інструменту, а саме зменшення корисності 

активів перестрахування, перевірки адекватності зобов’язань, зміни в облікових 

політиках, поточної процентної ставки тощо 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

При застосуванні МСФЗ собівартість не виділяють в окрему категорію. Також 

сюди може включатися сума виплати страхових відшкодувань. Суми витрат, 

що пов’язані з укладенням та обслуговуванням страхових контрактів, при 

застосуванні МСФЗ 4 включено до сукупних витрат діяльності. Значно більшу 

увагу приділено втратам від переоцінки фінансових інструментів компанії, 

витратам на виплати за компонентами депозиту, що обліковуються окремо, а 

також обсягам страхових виплат 

Валовий 

прибуток / 

збиток 

Виступає не арифметично, а розрахунковою аналітичною величиною, що може 

враховувати актуарний вплив зовнішнього середовища. Ураховуючи, що при 

застосуванні МСФЗ страховик має ширші можливості для визнання своїх 

ризиків за фінансовими інструментами витратами, ця величина може буде 

нижчою 

Дохід / Втрати 

від участі в 

капіталі 

Відображаються суми, що отримані / втрачені від часток, що обліковуються за 

методом участі в капіталі. Методи нарахування та визнання доходів / втрат за 

ПСБО та МСФЗ дуже близькі. 

Інші доходи / 

витрати 

До складу даного показника включаються раніше не відображені суми доходів / 

втрат. Різниці виникають через різні методики визнання втрат, що пов’язані з 

отриманням таких доходів 
Податок на 

прибуток від 

звичайної 

діяльності 

Відображається загальна сума нарахованого поточного податку 

на прибуток у звітному періоді. Значення показника залежить від діючих 

методів і ставок нарахування податку. 

Чистий 

прибуток 

/ збиток 

Арифметично розрахована величина 

 

 Джерело: складено автором на основі [3] 

 

Для забезпечення більшої достовірності й повноти інформації, яка 

формується в обліковій системі для прийняття рішень, пропонуємо під час 

формування облікової політики страхових компаній виокремлювати такі дві 

групи її елементів: загальні елементи, що притаманні всім організаційним 

структурам для організації й ведення бухгалтерського обліку та розкриття 

інформації про фінансові результати у фінансовій звітності; специфічні 

елементи, які відображають специфіку страховиків та зорієнтовані на 
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забезпечення повної й структурованої інформації про отримані фінансові 

результати в системі обліку та фінансової звітності. Елементи цієї групи 

притаманні виключно страховим компаніям, тому їх виокремлення й уточнення 

є необхідною умовою для отримання достовірної інформації про фінансові 

результати. 
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Фінансові структури виступають безпосередніми учасниками соціалізації 

бізнесу. Банки, які приділяють увагу соціальній відповідальності, потенційно 

здатні залучити більше клієнтів, за рахунок чого збільшиться прибутковість 

діяльності. При цьому важливо, аби результати такої діяльності відображалися 

у зрозумілій для широкого кола користувачів формі та були належним чином 

оформлені. 
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Публікація нефінансової звітності слугує підтвердженням готовності 

банку вести діалог із зацікавленими сторонами. У зв’язку з цим перед банками 

гостро постала необхідність пошуку нових підходів до ведення діяльності та 

оцінки непритаманних фінансовій діяльності, зокрема соціальних та 

екологічних [2]. 

Враховуючи, що діяльність банків як фінансових посередників має свою 

специфіку, впровадження ними концепцій КСВ також має ряд особливостей. 

Дослідимо, як відрізняються рівні впливу держави та соціального партнерства, 

залежно від обраної концепції КСВ. Для цього нами було обрано три регіони – 

США, Європа та Азія. 

Американський стиль в управлінні формувався тривалий час під впливом 

двох факторів: великої кількості іммігрантів та політики економічної експансії. 

Саме американський менталітет вплинув на формування таких характерних рис 

корпоративного управління в банках США: акцент на репутації, економічний 

раціоналізм, суспільний тиск, регламентовані норми розкриття інформації, 

практичне впровадження виключно на мікрорівні кожним господарюючим 

суб’єктом. 

Характерною особливістю звітів про стійкий розвиток американських 

банків слугує тяжіння до благодійності, джерелом якого слугує вплив ідей 

протестантизму на правила ведення бізнесу. Однак така тенденція втрачає 

поширеність через фінансові кризи і, як наслідок, скорочення обсягів 

благодійного інвестування. Звіти з КСВ зосереджують увагу читача на 

діяльності банків щодо підвищення прозорості діяльності, протидії шахрайству, 

підтримці соціальних та екологічних ініціатив.  

У країнах Європи, на відміну від США, першочерговим визнається 

досягнення комерційного ефекту на ряду із дотриманням принципів філософії 

бізнесу. Так, наприклад, у Франції взаємозвязок між капіталом та працею 

історично носить конфронтаційний характер. Численні розбіжності між 

поглядами профсоюзів та самих робітників призвели до того, що 1977р. 
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підприємства були законодавчо зобов’язані надавати «соціальні звіти» за умови 

числа працюючих понад 300 осіб. Таким чином, Франція стала першою 

західноєвропейською країною, що почала впроваджувати нефінансову 

звітність. Сформована правова і концептуальна основа дозволила потужним 

французьким корпораціям із зарубіжними філіалами налагодити процеси 

складання і оприлюднення нефінансової звітності.  

Німецька модель забезпечення КСВ формувалася в умовах становлення 

соціально-ринкової форми господарювання. Крім того, соціальна політика 

Німеччини, порівняно з іншими, найбільше відчуває вплив нормативних актів 

ЄС. Для цієї моделі характерним є залучення представників працівників до 

управління, порівняння соціальних показників діяльності підприємства з 

аналогічними галузевими та регіональними, популярність благодійних заходів.   

Незважаючи на той факт, що вплив банків на навколишнє середовище є 

опосередкованим, підтримка екологічних ініціатив залишається ключовим 

напрямком забезпечення стійкого розвитку для усіх регіонів. 

Азійські банки у своїх звітах зі стійкого розвитку акцентують увагу на 

розвитку персоналу. Це насамперед повязано з існуючими культурними 

традиціями. Не можна не зазначити, що з часом модель японського 

менеджменту перейняла деякі американські підходи, зокрема гласність та 

цінність корпорації. Однак у моделі КСВ отримали відображення і традиційні 

риси японської ментальності, внаслідок чого ключовими принципами стали 

дотримання високої якості продукції, основані на особистій відповідальності 

кожного працівника, гарантія зайнятості (іноді – пожиттєва), приділення 

значної уваги захисту навколишнього середовища. Основна ж відмінність від 

європейської та американської моделей у тому, що забезпеченню прав людини 

приділяється значно менше уваги. 

Крім природоохоронних заходів, банки країн Азії вирішують також 

екологічні проблеми тих територій, які постраждали внаслідок стихійних лих. 

 Таким чином, оскільки банки є активними учасниками розподілу 
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фінансових потоків, вони мають можливість впливати на вирішення значущих 

соціальних та екологічних питань прямо (спрямовуючи кошти на їх вирішення) 

або опосередковано (залучаючи клієнтів до участі у соціальних програмах). 

Аналіз світового досвіду показує, що концепція КСВ повинна реалізовуватися 

на всіх рівнях управління банком. По-перше, на законодавчому рівні банк має 

дотримуватися існуючих норм щодо та умов оплати праці. По-друге, розвиток 

соціальної сфери повинен здійснюватися на корпоративному рівні та поза 

сферою впливу банку. 

 Загалом, можна виокремити дві форми прояву соціальної 

відповідальності компаній – ситуаційну та стратегічну [1]. Перша зводиться до 

здійснення витрат задля покриття збитків внаслідок діяльності або з метою 

покращення корпоративного іміджу. Друга передбачає інвестування коштів у 

значимі соціальні чи екологічні проекти з метою підвищення 

конкурентоспроможності компанії. 

 Сучасний банк сьогодні являє собою не лише комерційну установу, а й 

підприємство, наділене соціальною роллю та репутацією. КСВ слугує не лише 

конкурентною перевагою, але й важливим фактором при отриманні інвестицій 

та позиціюванні компанії на міжнародних ринках. Її практична цінність полягає 

у забезпеченні низької плинності кадрів, зростанні вартості акцій та 

прибутковості. 
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В умовах глобалізації постає проблема економічного розвитку 

підприємств. Цю проблему вирішує впровадження інноваційних методів 

ведення бізнесу. Одним з таких методів, є інтегрування бізнес-моделі 

підприємства в інтернет. Але 2020 рік додав ще одну проблему підприємцям в 

вигляді пандемії. Якщо раніше більшість підприємств намагалися інтегруватися 

в онлайн, то під час пандемії, деякі з них почали свій розвиток у зворотному 

напрямку. Особливо, цей парадокс прослідковується на прикладі певних 

українських компаній. Деякі аспекти процесу переходу бізнесу з онлайну в 

офлайн вже вивчаються експертами з маркетингу [1; 2]. Проте питання 

залишається не достатньо дослідженим, тому ставимо за мету з’ясувати 

причини на наслідки таких процесів. 

Останні роки майже всі рітейл-компанії знайомилися з новими каналами 

збуту. Особливо, вони використовували просування своєї продукції через 

соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram та інші. Це є особливо вигідним 

невеликим компаніям, бо вони мали змогу отримати клієнтів за умовою 

відносно невеликих інвестицій. В той же час, великі компанії, окрім просування 

в соціальних мережах, створювали повноцінні інтернет-магазини. Гарним 

прикладом таких магазинів є: Сomfy, Foxtrot та інші. Також, в сфері інтернет-

комерції з’явилися свого роду монополісти, як Rozetka та Makeup. 

Рух бізнесу з онлайну в офлайн стали помітними ще кілька років тому, 

починаючи з компанії Amazon Джеффа Безоса. Так, під час роботи над 
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мережею магазинів без кас Amazon Go, магазинів 4-star та Amazon Books, 

компанія Amazon викупила велику мережу Whoole Foods за 13.7 млрд. доларів. 

Але під час пандемії, коли здавалося б, потрібно переходити в онлайн, 

через великі труднощі, які ускладнювали ведення офлайн торгівлі, українські 

гіганти Rozetka та Makeup навпаки почали відкривати свої фізичні точки збуту. 

Взагалі, перехід компаній з онлайну в офлайн може мотивуватися такими 

факторами як: підвищення лояльності та довіри аудиторії, знаходження нового 

каналу збуту та можливість свого просування як бренду. 

Мотивація Rozetka може пояснюватися можливістю зайнятися новим 

видом діяльності, а саме перейняти функцію повноцінного поштового сервісу.  

Rozetka – дуже велике джерело замовлень для фірм, які займаються 

комерційними поштовими перевезеннями. Вони можуть за рахунок більш 

вигідної пропозиції для своїх клієнтів, спочатку особисто доставляти 

продукцію, яку вони замовили, а після того, як сформують клієнтську базу саме 

на поштові перевезення, вони зможуть заявити про себе, як про повноцінну 

компанію, яка займається поштовим сервісом.  

Після Rozetka, наступним, хто почав переходити з онлайну в офлайн був 

магазин Makeup. Експерти прогнозують малоймовірний успіх роботи фізичних 

магазинів Makeup через великі витрати на відкриття. Проте, компанія тримає в 

секреті формат роботи нових фізичних магазинів, який, на нашу думку, може 

виявитися інноваційним і успішним. Ще однією причиною для переходу 

Makeup в офлайн може бути поява нових конкурентів серед онлайн-продавців в 

їхньому сегменті. Так, на ринку інтернет-комерції працюють компанії EVA и 

Watsons, а нещодавно з’явився потужний гравець – компанія Brocard, яка вже 

має успішні показники своєї роботи онлайн і відбирає частку ринку в Makeup 

[1]. Окрім того, експерти твердять, що відкриття фізичних магазинів є 

необхідною умовою для авторизації нових брендів. Експерти пояснюють це 

так: «Світові бренди косметики та парфумерії не авторизують продавців, у яких 

немає фізичних магазинів. Відповідно, раніше Makeup на своєму сайті продавав 
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продукцію, яка не була авторизована. З відкриттям магазину стане можливим 

отримати авторизацію – товар буде виписуватися на фізичний магазин, але 

продаватися переважно на сайті» [1]. 

Отже, кожен бізнес повинен розвиватися в обох напрямках. Звичайно 

інтегрування в онлайн є важливим, і добре працює в умовах діджиталізації, бо 

дає можливість бізнесу заявити про себе та залучити клієнтів за відносно малих 

інвестицій. Проте, не можна забувати про ведення офлайн бізнесу, бо по-перше, 

це додатковий канал збуту своєї продукції та послуг, по-друге, гарна 

можливість для підвищення лояльності та довіри аудиторії до бізнесу, а по-

третє, на прикладі Rozetka ми бачимо, що це може бути можливістю створення 

додаткових сервісів та отримання прибутку від їхньої діяльності. 
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Сьогодні розроблено мало способів вимірювання не стільки того як бренди 

виконують екологічно відповідальні дії, але й того як громадськість сприймає 

такі заходи.  Згідно щорічних рейтингів «Global Green Brands» [1] виявилося, 

що лідерами за рівнем схвалення суспільством застосування «зелених 
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технологій» є автовиробники, лідерами серед яких виступають «Ford» та 

«Toyota». Філософія «Ford» полягає в тому, що питання стійкості повинні бути 

інтегровані в бізнес. Автовиробник пропонує сім електрифікованих моделей, 

шість з яких – гібридні авто (працюють на бензині та електроенергії), а сьома 

оснащена повністю електричним акумулятором. 

Враховуючи міцні позиції обох компаній у сфері стійкого розвитку та їх 

еко-потенціал, дослідимо який тип стійкості їм притаманний (слабкий чи 

сильний). 

Згідно правила Хартвіка, стійкий розвиток зберігається у випадку 

компенсування виснаження природних ресурсів шляхом збільшення капіталу, 

створеного людиною. Таким чином, дане правило стверджує, що різні капітали 

мають високий ступінь взаємозамінності. За таких умов спостерігається слабка 

стійкість [2]. Така стійкість не сприяє розв’язанню екологічних проблем та 

навіть може їх поглибити, оскільки окремі складові природного капіталу не 

мають замінників.  

За умов сильної стійкості відкидається гіпотеза про високий ступінь 

взаємозамінності компонентів загального капіталу та визнається, що деякі 

елементи природного капіталу ні за яких обставин не можуть бути замінені 

іншими компонентами. Такі елементи природного капіталу називаються 

критичним природним капіталом, і для підтримки стійкості, запас такого 

критичного природного капіталу повинен бути незмінним. 

Для визначення типу стійкості проаналізуємо як за останні 5 років 

змінилися природний та фінансовий капітал за окремими показниками (див. 

табл. 1).  

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика зміни природного та фінансового 

капіталів 
Тип капіталу/показник Тенденції за 2015-2019 роки 

«Ford» «Toyota» 

Природний 
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Пряме використання енергії скорочення у 1,25 рази скорочення у 1, 15 рази 

Прямі й непрямі викиди 

парникових газів 

скорочення у 1,13 рази скорочення у 1,5 рази 

Загальна витрата води  скорочення у 1,08 рази скорочення у 1,73 рази 

Загальна маса відходів скорочення у 0,56 рази скорочення у 2,52 разів 

Фінансовий 

Чистий прибуток зростання у 1,5 рази скорочення у 0,10 рази 

Загальні продажі зростання у 1,27 разів скорочення у 1, 24 рази 

Кількість гібридних 

продажів 

зростання у 1,96 рази зростання у 1,99 рази 

Джерело: розробка автора на основі [3-4] 

 

Як бачимо, обидві компанії характеризуються націленістю бізнесу на 

збереження природного середовища, показники використання природного 

капіталу скорочуються. У цей же час показники чистого прибутку та загальних 

продажів різняться: у компанії «Toyota» спостерігається тенденція до їх 

зменшення, а у «Ford» - до зростання. Водночас доходи за продажі гібридних  

авто зростають в обох випадках, за рахунок чого «Ford» значно покращив 

прибутковість, а «Toyota» змогла втримати показники прибутковості на рівні 

минулих періодів. Отже, тип стійкості в обох випадках – сильний, скорочення 

використання природного капіталу не мало значного впливу на фінансові 

показники. Навпаки: стратегія часткової переорієнтації виробництва на 

гібридні авто збільшила число продажів, оскільки такий екологічний підхід 

отримав підтримку споживачів. 

Таким чином, екологічна націленість компанії може навпаки принести 

економічні вигоди. Приклади переваг від запровадження заходів з екологічної 

відповідальності наведено у табл. 2. 

Таблиця 1.2 

Переваги від запровадження екологічної відповідальності 

Екологічні заходи Економічні переваги 
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Відмова від 

використання 

токсичних матеріалів 

- скорочення витрат на внутрішню обробку таких матеріалів 

та їх утилізацію 

- мінімізація витрат на охорону здоров'я за рахунок 

виключення загроз на робочому місці 

Зниження рівня 

відходів від основної 

діяльності 

- скорочення витрат на вивіз металобрухту, утилізацію 

надлишкових продуктів, друкарських та інших побічних 

витрат 

Контроль за 

екологічною якістю 

продукції 

- зниження ризиків відповідальності за якість продукції (сюди 

належить зниження витрат на страхування та судових 

витрат) 

Поліпшення 

використання 

простору 

- реалізація пасивного опалення, звільнення земельних 

ділянок, придатних для землеробства тощо 

Джерело: розробка автора 

Отже, стратегії охорони навколишнього середовища спрямовані на 

уникнення майбутніх витрат. Превентивні заходи з метою уникнення 

екологічних проблем можуть принести значні економічні вигоди у 

майбутньому.  
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