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1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

В КРАЇНАХ ЕС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

Азізова Наталія Вадимівна, аспірант  

Науковий керівник Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н.,  

доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

 

Основною умовою появи позитивних тенденцій економічного росту 

реального сектора економіки, окремих підприємств, є активна інноваційна та 

інвестиційна діяльність. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності стає 

системним питанням державного рівня. Питання державної інноваційно-

інвестиційної політики становить проблему в сучасній науці. 

Аналізуючи досвід останніх десятиліть, основним фактором, що формує 

конкурентоспроможність країни є імплементація ефективних механізмів 

інноваційної політики. Розвинуті країни, які свій економічний розвиток 

вбачають у надбаннях науки та інтенсифікації інноваційних процесів, 

впроваджують документи, які достатньо чітко визначають стратегічну  

перспективу  інновації економіки та моделюють національну інвестиційно-

інноваційну політику (США, Великобританія, Франція, Німеччина, інші країни 

ЄС, Росія, Білорусь, Казахстан та інші.). 

Досвід таких  країн підтверджує основну роль держави, яка не тільки 

визначає стратегічні цілі, але й забезпечує всебічну підтримку, встановлює 

податкові та кредитні засади, які сприятимуть  інноваційному розвитку та 

покращенню інвестиційного клімату. Організація та інтенсифікація процесів 

розвитку технологій, необхідність адаптації теоретичних винаходів та 

впровадження їх у виробництво передбачає послідовну реформацію системи 

освіти, розширення бази науково-дослідних інституцій. Але це неможливо 

здійснити без фінансового  підґрунтя, керованого на державному рівні. 
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17 червня 2009 року відбулися парламентські слухання "Стратегія 

інноваційного розвитку України на 2010 - 2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів". За їх результатами була прийнята Постанова Верховної Ради 

України від 17 лютого 2009 р. № 965–VI   Про Рекомендації парламентських 

слухань на тему "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 - 2020 роки 

в умовах глобалізаційних викликів". Головною проблемою, що потребувала 

вирішення стала інтенсифікація створення законодавчої бази сучасної  

інноваційної політики, активізація українського сектору наукових, дослідних та 

конструкторських робіт. 

Реструктуризація інноваційної складової незмінно призведе до 

підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняних підприємств, до 

розквіту ринку інтелектуальної власності, прискорить створення потужних 

індустріальних та наукових парків. 

Проте, політична та економічна нестабільність останніх років в Україні, 

відволікання уваги від державної підтримки науково-технічних баз, відсутність 

поштовху до розвитку інноваційних процесів призвело до занепаду 

високотехнологічних підприємств. Підприємства з видобутку сировини, які є 

низько технологічними, знов вийшли на перше місце. Це знизило попит на 

наукові дослідження і розробки й фактично призвело до припинення 

інноваційної діяльності в промисловості. Нажаль, згідно з даними Державної 

служби статистики України, питома вага обсягу виконаних наукових та 

науково-технічних робіт зберігає тенденцію до зменшення. 

 

Рис.1 Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП за 

період 2010-2015 р.р. 
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Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки з 

2010 року скоротилась на майже 25%, а кількість науковців на 29%. Однією з 

основних причин зменшення чисельності науковців є негативна мотивація 

наукової діяльності. На їх думку недостатність фінансування науково-

дослідних центрів та низька залученість результатів інноваційної діяльності у 

виробничий процес українських підприємств створює підґрунтя для еміграції 

науковців. 

Світова економіка залишила індустріальний етап свого розвитку. Експорт 

сировини втрачає основні позиції, поступаючись місцем індустрії інновацій. 

Найбільша частка міжнародних інвестицій припадає саме на створення цього 

продукту. Збільшення зацікавленості підприємств у застосуванні 

маловідходних, ресурсозберігаючих технологій та інших розробок вітчизняних 

вчених призводить до підвищення інноваційної активності підприємств*. 

 

Рис. 2 Питома вага підприємств, що займалися інноваціями за період 

2010-2016 р.р. 

 

Загальна сума витрат підприємств, що займаються інноваціями за останні 

два роки значно збільшилася. Основними причинами зростання можна назвати 

переорієнтація підприємств на пошук нових енергозаощаджуючих  технологій 

та маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів. 

Нажаль, повільні темпи збільшення кількості інновацій обумовлюються 

переважно недостатнім фінансуванням як на рівні держави, так і приватних 

структур. 
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Розвинуті країни не фінансують всі наукові сфери. Зацікавленість 

поширюється лише на ті, що мають певний інтерес для бізнесу та суспільства, 

залучаючи до співпраці комерційні підприємства, а на долю держави припадає 

лише створення регуляторного підґрунтя. В Україні ані приватний сектор, ані 

благодійники не зацікавлені у підтримці науки. Тому, саме держава має 

забезпечити умови для розвитку та стимулювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності. 

 

Рис. 3 Загальна сума витрат на інноваційну діяльність підприємств за 

період 2010-2016р.р. 

 

Привабливість України для інвестицій обумовлюється її значною 

інтегрованістю у світове господарство. 

У рейтингу Doing Business 2017 за результатами 2016 року Україна 

піднялась на +1 пункт і посіла 80 позицію. У порівнянні із 2016 роком, Україна 

покращила свої позиції за такими показниками, як: створення підприємств -

 з 24-го до 20-го місця; підключення до електромереж - із 140-го до 130-

го місця; захист міноритарних інвесторів - із 101-го до 70-го місця; 

забезпечення виконання контрактів– з 93 до 81 місця. 

Слід відзначити, що у рейтингу агентства Moody's Investors Service 

Україна покращила свій кредитний рейтинг в міжнародному економічному 

списку. Він змінився зі "стабільного" на "позитивний". 

Реформація та удосконалення правової і організаційної бази є найбільш 

https://znaj.ua/search?search=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&field_category=All&created%5Bdate%5D=
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актуальним питанням сьогодення для України.  Це допоможе країні впоратись з 

борговим навантаженням і вплине на позиціонування на зовнішніх ринках. 

Тому необхідно чітко визначити стратегічні пріоритетні напрямки. До 

них треба віднести: освоєння нових джерел енергії; запровадження 

ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій; забезпечення розвитку 

високотехнологічних галузей промисловості, освоєння технологій 

композиційних матеріалів; розвиток державної підтримки агропромислового 

комплексу; підвищення якості медичного обслуговування шляхом 

впровадження новітніх технологій та обладнання; широке застосування 

екологічних технологій; широке застосування сучасних інформаційних 

технологій. Доволі позитивним моментом, що має простимулювати підвищення 

інноваційної активності є поступове збільшення кількості індустріальних 

парків [5]. 

Так на сьогодні в Україні ініційовано створення 30 індустріальних парків, 

28 із яких включені до реєстру індустріальних парків. Станом на кінець 2017 

року в Україні діють 7 приватних індустріальних парка, що не включені до 

реєстру. Законом України Про індустріальні парки передбачено право 

здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, 

науково-дослідну діяльність та діяльність у сфері інформації та 

телекомунікації. Істотною умовою договору про здійснення господарської 

діяльності у межах індустріального парку є переважне використання праці 

працівників - громадян України. 

Створення розвинутої системи фінансування та державної підтримки має 

стимулювати не лише розвиток промислових підприємств, але й залучення 

інвестицій саме у розвиток науково-дослідної та дослідно-конструкторської 

діяльності. 
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Нестеренко Сергій Володимирович, студент  

Дніпровський державний технічний університет 

 

В умовах постійної зміни факторів зовнішнього середовища, в якому 

функціонують підприємства, виникає потреба в оцінці діючої системи 

стратегічного менеджменту, у виявленні проблем його функціонування та 

формування напрямів удосконалення стратегічного управління  діяльністю,  які 

б забезпечували ефективне ресурсне використання, здатність до саморозвитку, 

удосконалення кадрової складової, практичної реалізації нових науково-

технічних ідей з метою підвищення рівня економічної безпеки підприємства. 

Традиційні системи менеджменту, орієнтовані на регламентацію стратегічної 

діяльності господарюючих суб'єктів, недостатньо гнучкі в динамічному 

зовнішньому середовищі. Глобалізація, інформатизація економіки посилюють 

необхідність пошуку сучасних підходів до вирішення завдання формування 

ефективного стратегічного управління організацією в реальному секторі 

економіки. Високий рівень невизначеності зовнішніх умов господарської 

діяльності, протяжність у часі та значна капіталоємність стратегічних процесів 

потребують прийняття обґрунтованих рішень про напрями стратегічного 

розвитку, які використовуються для обґрунтування стратегії. 

Пріоритетними напрямками розвитку стратегічного менеджменту на 

підприємствах в умовах трансформаційних змін мають бути: 

- використання професійних консалтингових послуг із розробки 

стратегії, формування конкурентних переваг тощо; 

- розширення кола розробників через залучення до процесу формування 

http://www.niss.gov.ua/articles/
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та реалізації стратегії менеджерів середніх та нижніх ланок; 

- проведення якісної галузевої аналітики та маркетингових досліджень 

не лише на початкових, а й на поточних стадіях стратегічного управління; 

встановлення чітких часових рамок, дедлайнів для виконання стратегічних та 

тактичних завдань; 

-  посилення контролю над розподілом ресурсів ще на початкових 

стадіях розробки стратегії; 

- використання сучасних інструментів та підходів до формування 

стратегії та її реалізації [1, с.16]. 

Проте, потрібно зазначити, що в сучасних умовах соціально-політичної та 

економічної нестабільності використання стратегічного менеджменту на 

підприємстві стикається з певними проблемами. Тому доцільним є визначення 

основних недоліків використання стратегічного менеджменту в умовах 

трансформаційних змін і глобалізації (рис.1). 

 

Рис.1. Основні недоліки використання стратегічного менеджменту на 

підприємствах  України 

НЕДОЛІКИ 

недоцільність застосування  

довгострокових економічних стратегій  

в умовах економічної кризи 

підміна змісту стратегічної діяльності 

формою, забюрократизованість процедур 

розробки стратегій і планів 

надвитрати часу для розробки стратегічних 

планів, що проявляється в запізненні 

реакцій на зміни в середовищі 

розрив між стратегічною та поточною 

діяльністю, сподівання, що наявність 

стратегії вже забезпечує  

її здійснення 

завищення очікувань, розробки нереалістич-

них планів, які не враховують специфіки 

об'єкта планування та можливостей  

(у тому числі – швидкості) здійснення змін 

сподівання на знаходження «панацеї» від 

негараздів і спрямування на неї всіх сил і 

ресурсів, а не застосування системного 

підходу для реалізації стратегічної 

діяльності 
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Також до проблем практичного застосування елементів стратегічного 

менеджменту на підприємстві належить: відсутність необхідної інформації для 

прийняття стратегічних рішень та розробки стратегічних планів; як наслідок, 

спостерігається низький рівень обґрунтованості планових документів; 

відсутність альтернативних планів; недостатнє використання науково-

методичного арсеналу управління: сценаріїв і методів ситуаційного підходу; 

слабо розвинена система поточного аналізу, контролю та коригування 

стратегічних планів; догматична гіперболізація значення цифрових показників; 

недосконала система стимулювання працівників. які беруть участь у розробці 

та виконанні стратегічних заходів; недостатній рівень організаційного, 

соціально-психологічного та фінансового забезпечення стратегічного 

управління [2, с.136]. 

Тому пріоритетним напрямком ефективного використання стратегічного 

менеджменту на підприємстві є перш за все подолання проблем, з якими 

стикається дана система під час здійснення практичної діяльності. 

Таким чином, стратегічний менеджмент – це динамічний процес, який 

знаходиться у постійному русі. Його завдання полягає в пошуку шляхів для 

покрашення існуючої стратегії і контролю її виконання. 

Основними пріоритетними напрямками використання стратегічного 

менеджменту в умовах трансформаційних змін і глобалізації є: пошук 

стратегічних напрямків діяльності підприємств в умовах економічної 

нестабільності та використання сучасних інструментів та підходів до 

формування стратегії та її реалізації. 

Список використаної літератури: 
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На сучасному  етапі економічного та соціального розвитку країни ще 

більше зростає роль транспорту, від ефективності роботи якого залежить 

ефективність всього суспільного виробництва. Тому транспорт потребує 

подальшого вдосконалення та розвитку, відповідно до невпинно зростаючих 

об’ємів виробництва та транспортувань. 

Автотранспортні підприємства проводять перевезення вантажів і прості 

транспортно-експедиційні операції, зберігання, технічне обслуговування, 

поточний ремонт рухомого складу. Автотранспортні підприємства пропонують 

на ринку послуг специфічний товар – переміщення вантажів, при цьому процес 

виробництва зливається з процесом споживання транспортної продукції [1].  

Автомобільний транспорт як самостійна галузь виробництва є найбільшим 

споживачем трудових і матеріальних ресурсів. У процесі дослідження 

встановлено, що за використанням основних видів ресурсів автомобільний 

транспорт перевищує всі інші види транспорту в декілька разів – майже в 3 рази 

за трудовими ресурсами, у 2 рази – за фінансовими, в 1,5 рази – за 

енергетичними. 

Результати розвитку автотранспортних підприємств за останні майже два 

десятиріччя характеризуються зменшенням обсягів виготовленої продукції та 

наданих послуг, недостатністю інвестицій в оновлення спрацьованого 

основного капіталу, скороченням чисельності працюючих, зростанням 

дебіторської та кредиторської заборгованості, зниженням показників 

інноваційної активності, зростанням частки збиткових підприємств, які, в свою 

чергу, обумовлені дією факторів негативного впливу навколишнього і 

внутрішнього середовища. Такі тенденції свідчать про необхідність 
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вдосконалення та адаптації напрацьованих теоретичних досліджень і 

практичних підходів з управління розвитком автотранспортних підприємств до 

сучасних умов внутрішнього і зовнішнього середовища, в яких відбувається 

розвиток суб’єктів господарювання і здійснюються процеси, які створюють 

передумови для його ефективного забезпечення [2]. 

Зрозуміло, що розвиток автотранспортного підприємства являє собою 

процес послідовних переходів від однієї мети діяльності підприємства до іншої, 

яка відповідає новим якісним властивостям зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства. Отже, процес функціонування є частиною процесу 

розвитку (табл. 1), в результаті якого відбувається докорінна трансформація 

підприємства як системи, що характеризується зміною глобальних цілей його 

існування  просторі і часі шляхом формування нової чи модернізації структури 

і переходом системи в нову площину розвитку[3]. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристики процесів функціонування і розвитку 

автотранспортного підприємства як системи 

Характеристики Функціонування Розвиток 

Характер процесу Еволюційний Еволюційний, революційний 

Джерело змін 

Протиріччя, що ведуть до 

кількісних змін, а також 

структурних модифікацій на 

основі якісних змін окремих 

елементів структури 

Протиріччя, що ведуть до 

істотних якісний змін системи 

в цілому на основі корінних 

структурних трансформацій 

Домінуючий закон 

Збереження цілісності 

організаційно-економічної 

структури підприємства, 

підвищення її стійкості і 

стабільності на основі 

зміцнення негативних 

зворотних зв’язків 

Створення нової структури на 

основі обмеження стабільності 

і формування позитивних 

зворотних зв’язків, обумовлене 

необоротними змінами в 

системі і зовнішньому 

середовищі 

Характерна особливість 

управління 

Управління змінами в 

рамках досягнення обраної 

генеральної мети 

Управління змінами за 

допомогою продукування 

спектру генеральних цілей і 

забезпечення переходу системи 

до нової цілі 

 

Отже, на мій погляд, управління розвитком автотранспортного 

підприємства має являти собою циклічний процес, що віддзеркалюється через 
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виконання чотирьох основних функцій:  

1) планування – визначення цільових настанов, встановлення завдань 

функціонування (тактика) і розвитку (стратегія), визначення шляхів і засобів 

реалізації планів; 

 2) організація і координація – створення, узгодження факторів і процесів 

виконання планів; 

 3) стимулювання – створення мотивів та стимулів персоналу до здійснення 

ефективних дій; 

 4) моніторинг – систематичне спостереження за результатами діяльності, 

аналіз, коригування за необхідністю планів, засобів і шляхів їх реалізації. 

Циклічність такого процесу має забезпечувати спадковість змін, що необхідні 

для утримання підприємством стійких конкурентних переваг та досягнення 

довгострокової прибутковості як ключових індикаторів успішного розвитку 

підприємства у просторі і часі. 
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Зростання банківської конкуренції в сучасних умовах економічної 

інтеграції української економіки, збільшення великої кількості різноманітних 

небанківських установ, а також упровадження нових технологій 

обслуговування клієнтів спонукали до стрімкого розширення банківського 

асортименту і тим самим зумовили посилення уваги до активного розвитку 

маркетингової діяльності у цій сфері. 

Потрібно відзначити, що на протязі всього періоду розвитку банківського 

маркетингу проводилися дослідження потреб і проблем клієнтів кредитних 

установ, адже впровадження маркетингового підходу полягає в переорієнтації 

банків на запити власних споживачів. А тому в останні роки вся інноваційна 

активність в сфері банківського маркетингу зосереджена на побудові зовсім 

нової маркетингової стратегії банку із використанням ключового фактору – це 

тісної взаємодії банків та їхніх клієнтів.  

У зв’язку із вдосконаленням банківського бізнесу відбувається поступова 

зміна акцентів у банківському маркетингу. В більшості українських банків 

основною проблемою маркетингової діяльності полягає в тому, що сам 

маркетинг розглядають лише як засіб реклами, також як певний інструмент для 

аналізу позицій банків-конкурентів, тобто в практиці відбувається реалізація 

лише окремих елементів комплексу маркетингу.  

А тому, у зв’язку із ситуацією яка склалася на сучасному етапі майже в 

кожному українському банку, актуальними напрямами підвищення 

ефективності маркетингової діяльності банку сьогодні є оптимізація внутрішніх 

бізнес-процесів, інноваційний розвиток, розробка послуг, що максимально 

задовольняють потреби клієнтів. Такі напрями відзначають необхідність 

пошуку українськими банками самих найефективніших методів підвищення 

ефективності своєї діяльності в сучасних умовах жорсткої банківської 

конкуренції.  

Отже, одним із таких інноваційних інструментів нової маркетингової 

стратегії банку має стати бенчмаркінг.  

Бенчмаркінг – це процес систематичного й безперервного виміру: оцінка 
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процесів організації і їхнє порівняння із процесами організацій лідерів у світі з 

метою одержання інформації, корисної для вдосконалення власної діяльності 

[1]. 

Отже, у банківській діяльності, бенчмаркінг з одної сторони передбачає 

аналіз і порівняння своїх показників з показниками інших банків (конкурентів, 

лідерів), а з іншого – вивчення і запровадження успішного досвіду у своїх 

організаційних системах і інноваційній діяльності.  

Саме принципи та методологія бенчмаркінгу виступають базою для 

створення та зміцнення довгострокових взаємовигідних відносин між 

суб’єктами ринку інновацій, отримання додаткових характеристик 

конкурентного середовища зазначеного ринку та мають важливе значення під 

час прийняття рішення щодо вибору та впровадження певних результатів 

інноваційної діяльності конкретного виробника інновацій. 

У науковій економічній літературі існують різні точки зору щодо сутності 

поняття «бенчмаркінг». Тому доцільно виділити найважливіші і згрупувати 

погляди за поєднуваними рисами (табл. 1). 

Бенчмаркінг не обмежується конкурентною інформацією, він шукає 

інновації, заглядаючи за межі галузевої парадигми. Бенчмаркінг дозволяє 

конкурентам провести діалог один з одним.  

За допомогою структурованих досліджень та обміну отриманими даними 

компанії, що конкурують, можуть підняти загальногалузевий стандарт якості. 

Таблиця 1 

Погляди на визначення поняття «бенчмаркінг» 

Об’єднувальна 

риса поглядів 
Сутність Автори 

Визначення 

поняття 

бенчмаркінгу як 

процесу, який 

приносить 

економічну 

та/або соціальну 

користь 

Постійне вимірювання і порівняння окремого бізнес-

процесу з еталонним процесом провідної організації для 

збору інформації, яке допоможе підприємству визначити 

мету свого удосконалювання й проведення заходів щодо 

поліпшення роботи. 

Б’єрн 

Андерсен 

Навчання на основі порівняння, що має два рівні – 

стратегічний і рівень окремих процесів. 

T. Клаутон 

B. Ланч 

Процес систематичного і безупинного виміру: оцінка 

процесів підприємства та їхнє порівняння з процесами 

підприємств-лідерів у світі з метою одержання 

Г. Ватсон 
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інформації, корисної для удосконалення власної 

характеристики. 

Обґрунтування 

терміна 

«бенчмаркінг» 

як отримання 

нових  ідей, 

нового продукту 

тощо 

Перейняття методів управління в інших, що успішно 

працюють, підприємств за їх допомогою, після того, як 

шляхом порівняння з іншими галузями підприємницької 

діяльності чи конкурентами були виявлені слабкі 

сторони своєї фірми 

С. Толдман 

Д. Рандслей 

Я. Оріната 

Засіб для вдосконалення діяльності та практики кращої 

якості з використанням досвіду найкращого в цій сфері, 

механізм порівняльного аналізу ефективності роботи 

однієї компанії з показниками інших, більш успішних 

фірм 

І. А. 

Аренков 

Н. В. 

Афанасьева 

Бенчмаркінг як 

результат 

підприємницької 

діяльності 

Сукупності управлінських інструментів, таких як 

глобальне управління якістю, вимір задоволеності 

покупців. 

Т. Р. Фуррей 

Вид діяльності, що пов’язаний з клієнтами, технологією 

і культурою підприємництва і здійснюється при 

плануванні, з орієнтацією на створення цінності і 

компетентності. 

В. Брухард 

Джерело: сформовано автором на основі даних [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

Порівняння може проводитися з прямими і непрямими конкурентами, що 

виконують аналогічні критичні процеси та працюють на одному ринку 

(конкурентний бенчмаркінг). 

Бенчмаркінг може здатися схожим на конкурентний аналіз, хоча 

насправді він є більш деталізованим, формалізованим і упорядкованим, ніж 

підхід конкурентного аналізу (табл. 2).  

Отже, враховуючи специфіку банківської сфери, бенчмаркінг можна 

розглядати як процес порівняння продукту (тобто послуги) та бізнес-процесів 

банку з продуктами та бізнес-процесами банків-лідерів або ж зарубіжних 

банків, кращих кредитних установ, партнерів з метою запозичення кращого 

досвіду у різноманітних сферах діяльності та інноваційній діяльності банку, та 

його адаптації для отримання конкурентних переваг на ринку банківських 

послуг. 

Таблиця 2 

Порівняння підходів бенчмаркінгу і конкурентного аналізу 

Характеристики 

процесу 
Аналіз конкурентів Бенчмаркінг 

Загальна мета Аналіз стратегії 

конкурентів 

Аналіз того, чому і як добре роблять 

конкуренти або лідируючі організації 

Предмет вивчення Стратегії Методи ведення бізнесу, що задовольняють 
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конкурентів потреби покупців  

Об’єкт вивчення Товари і ринки Методика, процеси ведення бізнесу 

Основні обмеження Діяльність на 

ринку 

Необмежений  

Значення для 

ухвалення рішення 

Певне Дуже велике 

Основні джерела 

інформації 

Галузеві експерти й 

аналітики 

Організації – лідери в сфері бізнесу, в галузі 

та поза галуззю, конкуренти, внутрішні 

підрозділи і т. д.  

Джерело: сформовано автором на основі даних [3, 4] 

Яких результатів може очікувати компанія, що прийняла рішення про 

використання бенчмаркінгового підходу? В першу чергу, кожен банк буде 

точно знати, що він робить і наскільки добре він це робить. А також, наступним 

етапом буде досягнуто фокусування на кращому зовнішньому досвіді, що дасть 

можливість розвивати найкращі ідеї і будувати нові маркетингові стратегії в 

своїй діяльності розробляючи інноваційні методи до підвищення ефективності 

діяльності банку в сфері маркетингу. 

На основі аналізу відхилень між власними процесами та процесами 

партнера з бенчмаркінгу можна визначити ті напрями діяльності, за якими 

необхідно першочергове впровадження результатів інноваційної діяльності з 

метою підвищення ефективності функціонування підприємства.  

Таким чином, можна зупинитися на висновку, що бенчмаркінг – це 

безупинний, систематичний пошук кращої практики банків-конкурентів і 

підприємств із суміжних галузей, а також постійне порівняння бажаних змін і 

результатів бізнесу із створеною еталонною моделлю власної організації 

бізнесу. На основі отриманого створюють і підпитують систему безупинних 

покращень результативності бізнесу. 

Тож, успішний розвиток банківського сектору України сьогодні вимагає 

нових маркетингових стратегій. Бенчмаркінг як новітній сучасний апарат 

конкурентоспроможності боротьби і метод управління бізнесом дозволить 

банківським установам удосконалюватися, взаємодіючи з іншими суб’єктами 

ринку, виявляючи орієнтири і цілеспрямовано впроваджуючи їх у свою 

діяльність. 
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На сьогодні кожне підприємство знаходиться в умовах конкуренції. Для 

того, щоб підприємство отримало підтримку конкурентних переваг, воно 

повинно обирати досконалі способи розвитку, а також давати гарантію вигідної 

пропозиції на ринку, щоб виявляти, формувати та максимально задовольняти 

потреби споживачів. Розглядаючи потенціал як здатність ресурсів, формують 

результати, а також забезпечують функціонування певної системи, необхідно 

визначити та враховувати всі чинники, які можуть забезпечити таку здатність. 

Для цього необхідно використовувати характеристики ресурсів всіх видів, та їх 

результуючі параметри, а також знати спосіб управління ними та використання. 

Саме для цього, необхідно знати ресурси та резерви, які ще не 

використовувалися. Конкурентоспроможність підприємства, в першу чергу, 

повинна характеризуватися наявністю конкурентних переваг, насамперед, 

здатністю управляти та підтримувати потенціал конкурентоспроможності 

підприємства [1].  
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Можна виділити такі складові потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства: маркетингові, інтелектуальні, виробничо-фінансові та трудові 

можливості. Стан, а також розвиток елементів, що утворюють 

конкурентоспроможний потенціал промислових підприємств, зумовлено його 

цілями, стратегіями, обраними засобами їх досягнення, наявними ресурсами та 

впливом умов зовнішнього середовища. Кожні елементи потенціалу 

конкурентоспроможності мають цілі використання і розвитку, котрі мають 

схильність до впливу різноманітних чинників та мають на меті встановити 

сильні або слабкі сторони підприємства [2]. 

Вивчення зовнішнього середовища дає організації здатність розробляти 

заходи, які в нададуть можливість не тільки враховувати та запобігати 

негативному впливу цих загроз, а також отримувати з ситуації нові вигідні 

можливості для зміцнення власних конкурентних позицій і можливість 

продукувати своєчасну реакцію на загрози для підприємства, що з’явилися на 

ринку. На основі аналізу було встановлено, що зовнішнє середовище може 

впливати на потенціал конкурентоспроможності промислових підприємств.  

Чинники конкурентоспроможності підприємства складаються з: 

1) «фактора середовища» – в даний фактор входять: економічні і 

політичні обставини в країні та ступінь впливу держави на ринкового 

контрагента; 

2) Цінових – рівень і динаміка цін на всі використовувані ресурси та 

готову продукцію; 

3) ресурсних – витрати ресурсів на одиницю готової продукції. 

 Якщо розглядати зовнішнє середовище, то можна побачити, як 

утворюється цілий ряд елементів (економічних, суспільно-політичних, 

соціально-культурних, науково-технічних й ін.), які є взаємопов'язаними між 

собою, а якщо доцільно говорити про поняття системи зовнішнього 

середовища – сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках між 

собою та утворюють певну цілісність. Конкурентоспроможність підприємства, 

насамперед, залежить як від внутрішніх можливостей підприємства (ефективно 
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використовувати всі наявні в його розпорядженні ресурси), так і від зовнішніх 

умов [3]. 

Найефективнішим для вирішення проблем стратегічного управління 

потенціалом конкурентоспроможності промислових підприємств є 

застосування концепцій менеджменту, які використовують взаємодію таких 

підходів, як процесний, системний та ситуаційний. 

 Стратегічне управління передбачає проведення наступних дій: 

виявлення структури конкурентоспроможного потенціалу; аналіз конкурентних 

переваг і слабких сторін діяльності підприємства; формування методики 

діагностики потенціалу, оцінку елементів, що утворюють 

конкурентоспроможний потенціал; виявлення синергетичного впливу 

елементів; інтегральну оцінку конкурентоспроможності підприємства; 

розробку загальної та локальних стратегій по зміцненню і розвитку 

конкурентоспроможного потенціалу [5]. Формований механізм повинен 

здійснювати ефективну комплексну підтримку конкурентоспроможного 

потенціалу підприємства, а також бути адекватним сучасним вимогам, 

враховувати динаміку кон'юнктури ринку, ґрунтуватися на принципах 

адаптивності та створювати можливості для гнучкого і швидкого прийняття 

управлінських рішень. Якщо брати до уваги фактори, то це не тільки причини, 

але й інструмент впливу на поточний процес [4], а також, якщо 

використовувати його, можна визначити всі необхідні параметри даного 

процесу, а вже потім, маючи його кількісні характеристики, оцінювати та 

вносити корективи. Тобто, факторний аналіз щодо конкурентоспроможності – 

це інструментарій впливу на неї. Таким чином, одним з головних завдань 

забезпечення конкурентоспроможності на базі організаційних зусиль є 

виявлення, систематизація та класифікація всієї сукупності факторів, що 

визначають потенціал конкурентоспроможності.  
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На сучасному етапі розвитку промисловості в Україні виникає багато 

питань щодо підвищення інтенсивності розвитку підприємств. Світовий досвід 

свідчить, що найбільш ефективним методом підвищення конкурентних позицій 

є логістичне управління підприємством. Особливої актуальності даний підхід 

набуває у підприємств, які мають на меті мінімізувати витрати, пов’язані  зі 

зберіганням та реалізацією продукції.  

Дослідженням питання логістичного управління займались такі вчені та 

практики, як В.В. Щербаков, Ж. Вагнер, Дж. Джонсон, А.О. Парфьонов, 

Е.Г. Коровін, В.В. Волгін, М.А. Окландер, Б. Геттінг та ін. 

На сьогодні в Україні існує низка проблем щодо інтенсивності розвитку 

промисловості. Аналіз статистичних даних показує, що обсяги реалізації 

промислової продукції поступово збільшуються, натомість відбувається 

зниження росту індексу промислової продукції (на 9,4% у 2016 р. порівняно з 

2010 р.).  
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Рис. 1 Аналіз даних про обсяги реалізованої промислової продукції та 

індекси промислової продукції в Україні за період 2010-2016 рр. [1] 

 

Не зважаючи на покращення результатів діяльності промислових 

підприємств у 2016 році, необхідно вжити заходів для підвищення 

конкурентних позицій на світовому ринку. 

Створення ефективної логістичної системи сприяє інноваційному 

розвитку підприємств та збільшенню матеріальних потоків за рахунок 

зменшення як надлишку запасів, так і його дефіциту. Відповідно до даних 

Європейської логістичної асоціації, кількість запасів скоротиться на 30-70%, а 

цикл просування продукції зменшиться на 25-40%.  

Формування ефективної логістичної системи на промисловому 

підприємстві сприяє підвищенню не лише матеріальних, а й інформаційних та 

фінансових потоків. 

Слід зазначити, що ефективність економічного розвитку на підприємства 

багато в чому залежить від використання сучасних технологій, тож 

автоматизація логістичного процесу є невід’ємною складовою логістичної 

системи (рис.2).   
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Рис. 2 Логістична система на промисловому підприємстві  

 

Запропонована логістична система забезпечує зростання потенціалу 

промислових підприємств за рахунок створення системи контролінгу ресурсів. 

У свою чергу аналіз фінансового, інформаційного та матеріального потоків дає 

змогу вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища та підвищення 

конкурентоспроможності.  

Отже, як засвідчує практика, використання підходу логістичного 

управління підприємством зумовлює зменшення запасів незавершеного 

виробництва, запасів готової продукції, часу реалізації продукції, тривалість 

виробничого циклу і т.д. Такі результати досягаються шляхом налагодження 

логістичної системи, скороченням виробничих запасів та запасів готової 

продукції. Використання даного підходу дає можливість підприємствам 

інтенсивно розвиватись та зміцнювати свої позиції на світовому ринку.  
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У зв'язку з необхідністю адаптації українських машинобудівних 

підприємств до нових економічних умов, пошуку нових ринків збуту продукції 

в умовах жорсткої конкуренції актуальним є питання раціонально розподіляти 

та ефективно використовувати обмежені ресурси [4]. Перед вищим 

менеджментом підприємств як ніколи гостро стоїть завдання досягти 

максимального ефекту від якості продукції при мінімальних витратах на якість 

щоб залишитися на ринку та забезпечити подальший розвиток [2]. У таких 

умовах першочерговим завданням є розвиток управління витратами на якість, 

що дозволить оцінити фактичні втрати від дефектів продукції та наслідки 

рішень щодо якості продукції у грошовому виразі.  

Управління витратами на якість буде виправданим на підприємствах, які 

мають систему менеджменту якості або програму щодо поліпшення якості. 

Реальні вигоди від підвищення якості продукції можуть проявлятися як у 

вигляді зростання задоволеності споживачів, так і в одночасному скороченні 

втрат [1]. 

Аналіз сумарних витрат на якість до і після розробки системи 

менеджменту якості серед підприємств різної галузевої спрямованості й обсягів 

виробництва був проведений фахівцями шведської асоціації по якості 

Сендхольма (табл. 1).  

Таблиця 1 

Рівень витрат на якість до і після побудови системи 

                                      менеджменту якості [3] 

№ 

з/п 
Види витрат на якість 

Питома вага від загальних витрат на 

якість (%) 

Традиційне 

управління 

Управління вівідповідно 

до ISO 9000 

1 Витрати на попередження дефектів 1 7 

2 Витрати на виявлення дефектів (інспекція) 34 28 

3 Витрати на усунення дефектів до передачі 

продукції споживачам (внутрішній брак) 

35 20 

4 Затрати на усунення дефектів після 

придбання продукції споживачами 

(зовнішній брак) 

30 20 

 Економія по витратах на якість - 25 

 Усього витрат на якість 100 100 
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Результати дослідження шведських вчених свідчать той факт, що 

управління якістю згідно вимог стандартів ISO 9000 дозволяє не тільки знизити 

сумарні витрати на якість на 25%, а й здійснити їх перерозподіл за видами у 

сторону збільшення витрат  на попередження дефектів.  

Таким чином,  управління витратами на якість на машинобудівних 

підприємствах значно залежить від підходів до управління якістю, та при 

наявності системи менеджменту якості є ефективним інструментом розвитку 

виробництва, який дозволяє знизити сумарні витрати на якість, собівартість 

продукції та отримати додатковий прибуток. 
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Сьогодні від розвитку сільського господарства суттєво залежать ключові 

показники економічного зростання України, рівень її продовольчої безпеки та 

позиції на світовому ринку. Незважаючи на наявні сприятливі природно-

кліматичні умови, потужний ресурсно-виробничий потенціал і сформовані 

традиції господарювання, вітчизняне сільське господарство характеризується 

недостатньою ефективністю функціонування, скороченням обсягів валової 

продукції. 

http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html
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Дослідженням питань розвитку сільського господарства України 

займалося багато вітчизняних науковців, зокрема: І.Ю. Грішова, Е.П. Качан, 

Л.Г. Ліпич, В.В. Немченко, Н.В. Прозорова, П.Т. Саблук, О.В. Шубравська, 

С.М. Бортнік. 

Вітчизняний АПК займає передові позиції з експорту аграрної продукції 

на світовому ринку (за підсумками 2015 р. 1-ше місце за обсягом експорту 

соняшникової олії (3,3 млн т), 4-те місце за обсягом експорту кукурудзи 

(16,7 млн т), 5-те місце за обсягом експорту ячменю (2,3 млн т) [2]. 

Однак, у 2015 р. порівняно з попереднім 2014 р. обсяги валової продукції 

сільського господарства зменшилися на 4,8 %, у тому числі обсяги продукції 

рослинництва – на 5,2 %, продукції тваринництва – на 3,7 % (табл. 1). 

Таблиця 1 

Індекси валової продукції сільського господарства України, % до 

попереднього року [2; 3] 
Категорії господарств 2012 2013 2014 2015 2016 

Валова продукція 96,1 113,6 102,2 95,2 106,3 

З неї: 

– рослинництва 

– тваринництва 

 

91,9 

103,9 

 

117,9 

104,0 

 

103,2 

99,7 

 

94,8 

96,3 

 

109,9 

98,0 

У 2016 р. спостерігалося підвищення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції на 6,3 %. Такі позитивні зміни мали місце за 

рахунок збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва на 9,9 %, яка 

є основною групою товарів у структурі експорту сільськогосподарської та 

продовольчої продукції України. 

Варто звернути увагу на те, що у 2016 р. рівень рентабельності 

виробництва підприємствами продукції сільського господарства склав 37,3 % (у 

2015 р. – 45,6 %), у тому числі для підприємств по виробництву продукції 

рослинництва – 44,3 % (у 2015 р. – 50,6 %), по виробництву продукції 

тваринництва – 7,7 % (у 2015 р. – 22,1 %). 

Основними проблемами розвитку сільського господарства в Україні 

залишаються:  

 витіснення вітчизняної продукції імпортною внаслідок її більш високої 

конкурентоспроможності, досягнутої за рахунок використання прогресивних 



 37 

технологій;  

 недостатність фінансових ресурсів, труднощі з залученням позичкових 

коштів; 

 зношеність матеріально-технічної бази; 

 переважання експорту сировини та напівфабрикатів над обсягами 

експорту переробленої сільськогосподарської продукції, що обумовлено 

відсутністю або недостатністю потужностей для її переробки та зберігання; 

 недосконалість нормативно-правових актів щодо аграрної політики 

держави; 

 нестабільна політична та фінансово-економічно ситуація в країні [1; 4; 

5]. 

Таким чином, основними сучасними векторами розвитку сільського 

господарства України мають бути: відновлення еколого-економічного 

потенціалу агровиробництва, зменшення його негативного впливу на 

навколишнє середовище, підвищення родючості сільськогосподарських земель 

в умовах зростання інтенсифікації виробництва, вирішення питань щодо 

фінансування аграріїв до початку збирального сезону, приведення українського 

законодавства щодо якості продукції у відповідність до європейських вимог, 

використання стандартів якості та безпечності продукції згідно з міжнародними 

вимогами, підвищення ефективності комунікацій між основними учасниками 

розвитку аграрного сектора – державою, підприємництвом і наукою. 
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На сьогоднішній день, все більш популярним стає можливість 

монетизації тих чи інших результатів інтелектуальної власності. Автори, які 

займаються розробкою різних проектів мають мету, щодо впровадження цих 

проектів, а також отримання прибутку з них. Саме тому, стає гострим питання 

щодо монетизації результатів інтелектуальної власності. 

У випадку, коли ми вживаємо дієслово: «монетизувати», то ми маємо на 

увазі отримувати дохід [1]. Це логічно, адже автор на створення контенту 

витрачає власні ресурси: гроші, сили, творчий потенціал і особистий час. Все, 

що було вкладено в продукт, має працювати на його окупність, інакше проект 

буде збитковим. Йдеться і про прибуток, яку автор може вкласти в розвиток 

проекту, тим самим підвищивши його обсяг і якість. 

Багато авторів і правовласники стикаються з проблемою «піратства» 

матеріалів. Книги, фільми, статті, ролики, записи в блозі – все це тиражуються 

безкоштовно і без відома автора, не завдаючи йому ні копійки. Особливо, це 

має набуває важливого значення в умовах не існування чітко визначених 

правових норм щодо інтелектуальної власності. Для вирішення цієї проблеми, 

примирення правовласників і споживачів було впроваджено явище 

добровільної монетизації. 

Добровільна монетизація - це вид отримання прибутку від продажу 

унікального контенту або користування сервісом. Його особливість у вільній 

формі заохочення користувачами проекту. Тобто, споживач добровільно 



 39 

вносить суму, яку вважає доречною. 

Існують наступні форми добровільної монетизації: 

1. Пожертви. Користувачам і споживачам інтелектуальної власності 

пропонується добровільно внести суму на підтримку розвитку проекту. 

Природно, на цей крок йде не вся аудиторія; 

2. Реклама. Підтримувати проект можна не тільки фінансово, а й 

шляхом поширення інформації про нього. Мінімальний внесок в розвиток будь-

якого проекту можна зробити шляхом розповсюдження матеріалу до 

різноманітних сервісів з зазначенням авторства. 

3. Одноразовий платіж. Ще один вид монетизації. В якості 

альтернативи людині пропонується купити товар. Зазвичай це відбувається 

після того, як він вже скористався ним безкоштовно і оцінив всі переваги. У 

чомусь схоже з варіантом «пожертвування», проте платіж тут стає 

обов'язковим. 

4. Підписка. Користувач оплачує щомісячний, або щорічний внесок і 

отримує повний доступ до опублікованими матеріалами. Або до ексклюзивних 

матеріалів, яких немає у вільному доступі. Наростивши пристойну базу 

передплатників, проект може дозволити собі підвищити рівень якості контенту, 

його обсяги та унікальність. Майданчик завдяки такому способу добровільної 

монетизації отримує стабільне та тривале фінансування. 

5. Преміум-статус. Спосіб, реалізований багатьма творцями сайтів і 

майданчиків. Людина, потрапляючи вперше на сайт, отримує доступ до 

обмеженого функціоналу, який дозволяє користуватися ресурсом в повній мірі. 

Своєрідний базовий набір. Однак ресурс пропонує і платний доступ, який 

розширює можливості користувача. 

Таким чином можна стверджувати, що методи для монетизації 

результатів інтелектуальної власності існують, та можуть бути реалізовані в 

сучасних умовах. 

Українські автори мають можливість отримувати дохід від своєї 

інтелектуальної діяльності, але для цього необхідно визначити чіткі правові 
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норми цієї сфери. Адже проблема невизначеності стосовно законодавчої 

складової є основною перешкодою на шляху до реалізації захисту та 

регулювання прав інтелектуальної власності. 
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Економіка КНР розвивається протягом багатьох років чи не 

найуспішніше у світі, тому використання китайського досвіду інституційної 

розбудови ринкової економіки взагалі і її інноваційного середовища зокрема 

може дати позитивний поштовх українській економіці, яка рухається не так 

позитивно, як китайська. Інноваційне середовище, яке має внутрішню та 

зовнішню складові, достатньо добре досліджено, але щодо міжнародного 

бізнесу то тут частіше йдеться про його технологічне середовища як частку 

зовнішнього середовища.  

Це робить інноваційну складову технологічного середовища 

міжнародного бізнесу достатньо самостійним об’єктом дослідження, яку можна 

розглянути на прикладі КНР. Значних результатів у формуванні інноваційної 

складової технологічного середовища міжнародного бізнесу добилися Китай. 

Китай прагне досягти технологічної модернізації шляхом створення компаній 

глобального рівня. Уряд КНР спрямував свої зусилля на створення серйозних 

транснаціональних компаній з урахуванням всіх останніх технологій. При 

цьому китайці не забувають про свій вже сформований бізнес. За допомогою 
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нових технологій вони лише максимально оптимізують роботу своїх компаній 

фінансового і реального сектора.  

Перші зони, що спеціалізуються на розвитку наукомістких виробництв 

з'явилися 1980-х (Shenzhen, Zhuhai, Shantou та Xiamen). В першій половині 2000 

року в Китаї існувало вже 53 зони розвитку високих технологій (High 

technology and development zones, Hi-Tech Development Zones - HTDZ). В їх 

складі було 16 тис. високотехнологічних підприємств з 1,8 млн. робочих місць 

[1]. В 2016 р. за даними Torch High Technology Development Center under the 

Ministry of Science & Technology 146 HTDZ створили 12% ВНП, та включали 

31160 високотехнологічних підприємств, тобто 40.9% їх кількості у Китаї [2].  

Ще 10 HTDZ планується створити у 2017 р. З погляду інституційного 

устрою HTDZ - це форма регіонального об'єднання місцевих органів влади, 

наукових і освітніх установ, банківських установ і фірм у вигляді мереж збуту. 

Всі HTDZ мають чотири компоненти: територія, технічний університет, 

технологічна інфраструктура, венчурний капітал. В більшості випадків HTDZ 

створюються навколо академічної структури. Приватні фірми займаються 

впровадженням новинок у сфері нових технологій і наукомістких виробництв.  

При створенні HTDZ з нуля організатори вибирають місце поблизу 

транспортних вузлів, для зручності пересування персоналу. HTDZ Китаю 

мають перевагу в таких галузях, як електроніка, біотехнологія, нові джерела 

енергії, електромеханіка і виконують важливу роль в економічному розвитку 

Китаю. Це виражається в інтеграції товарів і послуг в світовий ринок, в 

можливості Китаю бути представленим у високотехнологічних галузях, 

орієнтуванні науки на пошук нових нетрадиційних шляхів виходу на світовий 

науково-технічний простір.  

Уряд Китаю створює необхідні сприятливі умови для виникнення і 

розвитку HTDZ: встановлюється пільговий режим митного оподаткування: не 

оподатковуються що ввозяться на митну територію устаткування, а також 

сировина і комплектуючі, що використовуються для виробництва 

високотехнологічної продукції або послуг; високотехнологічні підприємства 
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звільняються від сплати податку на прибуток і ПДВ на три роки, в наступні три 

роки вони сплачують 50% ставки цих податків. 

З метою використовування технопарків та інших інноваційних структур 

для впровадження наукових і технологічних розробок дев'ять найбільших 

технологічних вузів Китаю одержують спеціальне державне фінансування. 

Залучення і підготовка висококваліфікованих кадрів заохочується на всіх 

рівнях. Для утримання кадрів і стимулювання їх роботи також передбачені 

спеціальні заохочення, так, наприклад, в галузі програмного забезпечення 

дозволено, щоб технічні патенти і науково-технічні досягнення оцінювалися і 

переводилися в акції, які видавалися б працівникам. Науково-технічні 

працівники допускаються до підписки на акції підприємств в галузі 

програмного забезпечення, працюючих на вторинному ринку цінних паперів.  

З урахуванням сказаного можна зробити висновок, що завдання 

інноваційної складової технологічного середовища міжнародного бізнесу має 

багатовекторний зміст: перш за все, забезпечити виникнення нових 

національних високотехнологічних підприємств та створення умов для 

розгортання діяльності вже існуючих, їх перетворення на міжнародні 

корпорації, і, нарешті, створення умов залучення капіталу іноземних 

високотехнологічних корпорацій. В принципі, таке завдання мало бути 

вирішено вже в рамках ринкової трансформації [3], але оскільки цього не 

сталося, то воно стає завданням посттрансформаційної економіки. До речі 

Китай демонструє також важливі додаткові ініціатива назустріч інноваційному 

міжнародному бізнесу. Тесла, що є третім за інноваційністю компанією світу за 

даними The Boston Consulting Group [4] стала першим великим виробником, 

якому китайська влада дозволила побудувати завод в КНР без створення 

обов'язкового спільного підприємства з розподілом часток 50:50. 
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Блок прийняття рішень 

 Політика якості 

 Посібник з якості 

Блок забезпечення якості 

 Відділ поставок – контракти; 

 Служба персоналу – підготовка кадрів; 

 Відділ праці та зарплати – мотивація; 

 Склади – вантажні роботи, зберігання, 

упакування; 

 Експедиція – постачання. 

Служба якості 

 Створення системи якості; 

 Забезпечення виробництва 

нормативною базою 

(стандартами); 

 Організація сертифікації 

продукції і система якості; 

 Контроль. 

Служба маркетингу 

 Дослідження ринку; 

 Підготовка інформації 

керівництву. 
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ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СФЕРА» 
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Бєляєв Олександр Олександрович, студент 

Дніпровський державний технічного університету 

 

Альтернативою стратегією інтенсивного розвитку підприємства є 

стратегія розвитку товару, спрямована на вдосконалення нових товарів шляхом 

підвищення якості товару. Отже, виходячи з цього, на ТОВ «Сфера» виникає 

нагальна потреба в побудові такої систем управління підприємства, яка б 

сприяла підвищенню конкурентоспроможності української продукції та 

національної економіки в цілому до світового  рівня. Чільне місце в такій 

системі управління підприємства має належати системі управління якістю 

(СУЯ), яка ґрунтується на ідеях TQM. Опрацювання робіт провідних фахівців з 

управління якістю (Глудкіна О.П., Конті Т., Лапідуса В.А., Шаповала М.І.) 

дозволяє побудувати таку схему розвитку систем управління якістю (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок формування якості 

 Конструкторський відділ – проекти; 

 Технологічний відділ – технології; 

 Технічний відділ – устаткування; 

 Цехи – виробники – продукція. 
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Рис.1. Схема взаємодії структури та функції блоків систем управління 

 

Сертифікація систем якості – це друге за значенням питання щодо 

створення на підприємстві реальних конкурентних переваг. При укладанні 

контрактів на постачання своєї продукції в інші країни підприємству 

приходиться зіштовхуватися з питанням покупця: ким сертифікована продукція 

і чи є сертифікат на систему якості, виданий визнаним у світі сертифікаційним 

органом. Для ТОВ «Сфера» є доцільним запропонувати наступний методичний 

підхід у вигляді алгоритму удосконалення СУЯП. Таким чином, СУЯП 

виступає як необхідна, але не достатня умова формування стратегії високої 

конкурентоспроможність підприємств. Блок 1. Розробка основ корпоративної 

стратегії. Основні етапи: стратегічний аналіз, стратегічна діагностика, 

формування місії, генеральної мети; «дерева» цілей, «дерев» визначення та 

розв’язання проблем. Блок 2. Розробка стратегії удосконалення СУЯП, містить 

два етапи: визначення моделі стратегії управління рівнем якості та вибір 

стратегії сертифікації підприємства. Блок 3. Стратегічний аналіз і вибір 

стратегії високої конкурентоспроможності для господарчих бізнес-одиниць 

(ГБО).  

Дуже важливим є визначення сутності конкурентоспроможності 

підприємства і шляхів її досягнення. Для цього в роботі досліджено значення і 

запропоновано методичні підходи до  формування стратегії високої 

конкурентоспроможності підприємства.   

Перший етап –  виділення ГБО, стратегічний аналіз і діагностика 

основних бізнес-напрямків на підприємстві і т.п. Другий етап – формування 

стратегій конкурентоспроможності ГБО підприємства на засадах СУЯП. В 

свою чергу, реалізація розроблених стратегій забезпечить підприємству 

наявність певних конкурентних переваг, що сприятиме стабільному розвитку 

підприємства на ринку в умовах жорсткої конкуренції за рахунок його високої 



 45 

конкурентоспроможності на базі ефективно діючої СУЯП. 

Відповідно до логіки формування конкурентоспроможності підприємства 

(Кзп) було запропоновано наступну модифікацію багатофакторної моделі (1), 

що має обов’язкові умови наявності таких рис підприємства як адаптивність,  

інноваційність та наявність СУЯП: 

ацСУЯПАдаптІнновконскпсерпудефефпррзп СКФССКФСУЯПСКФfК ))();;();(( ,          (1) 

При цьому формалізовано конкурентну перевагу можна надати у 

наступному вигляді (2): 

ВЕксЦЯкКПр  ,                                     (2) 

де КПр –  конкурентні переваги;  

Як –  показники якості або корисності продукції;  

Ц –  ціна;  

ВЕкс – експлуатаційні витрати (показники для розрахунку та порівняння 

мають бути оцінені в балах). 

За допомогою цих методичних підходів для об’єкта дослідження можна 

розробити стратегії подальшого розвитку і удосконалення СУЯП, стратегії 

проведення сертифікації СУЯП; стратегії досягнення конкурентоспроможність 

для основних ГБО підприємства. 
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Між різними нормативними актами можуть існувати певні протиріччя, 

«зіткнення», які називаються «колізіями» [1, С. 95]. Такої проблеми не виникає 

у випадку, коли сфери дії кожного з законів щодо охорони прав на один і той 

самий об’єкт не співпадають. В такому разі в жодного з суб’єктів права не 

виникає питання щодо того, який саме закон або підзаконний акт застосовувати 

в тій чи іншій ситуації. А коли права на один і той самий об’єкт охороняються 

декількома нормативно-правовими актами проблема колізії законів, як правило, 

виникає та вимагає адекватного та грамотного вирішення [3].  

Відомо, що ідеальної системи законодавства, без колізій, не існує. 

Проблема виникнення колізій у сфері інтелектуальної власності є досить 

актуальною для України, що пояснюється, насамперед, недосконалістю 

сучасної законодавчої бази і неузгодженістю останньої зі світовими 

стандартами. 

Так, існує значна суперечність між Цивільним кодексом [4] і ЗУ «Про 

авторське право і суміжні права» [3]. Згідно закону  всі права на службовий твір 

отримує виконавець, у той же час ЦК стверджує, що вони розподіляються між 

автором та його роботодавцем. І судова практика щодо цього є досить різною. 

Однак, обидві норми працюють лише тоді, коли інше не передбачено 

договором. Якщо сторони грамотно підходять до оформлення прав, такої 

проблеми не виникне. 

Характеризуючи джерела у галузі регулювання відносин інтелектуальної 

власності та їхній зміст, слід звернути увагу на проблеми правового 

регулювання, що виникають у цій сфері. Вони пов’язані, насамперед, з 

необхідністю визначення співвідношення цивільного законодавства та 

законодавства про інтелектуальну власність, оскільки це має не лише 

теоретичне, але й велике практичне значення. Не ставлячи під сумнів 

важливість адаптації національного законодавства до норм міжнародного 

законодавства та законодавства ЄС, вважаємо за доцільне наголосити на тому, 
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що, в першу чергу, необхідно узгодити національні законодавчі акти у цій 

сфері, усунути існуючі колізії та прогалини. Адже запровадження нових норм, 

навіть таких, що відповідають міжнародним стандартам, у несистематизоване, 

неузгоджене національне законодавство може створити ще більше колізій, що 

негативно позначиться на охороні прав інтелектуальної власності.  

Отже, передусім, має бути узгоджене (гармонізоване) регулювання 

відносин інтелектуальної власності кодифікованими актами (в першу чергу 

ЦК України) та спеціальними законами.  

При цьому постає необхідність вирішення двох взаємопов’язаних 

актуальних завдань, насамперед, забезпечення подолання неузгодженості 

положень спеціальних законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності з 

положеннями ЦК України. Потрібне чітке визначення порядку застосування 

вказаних актів до регулювання відносин інтелектуальної власності, зокрема, 

визначення акту, який має переважаюче значення. 

Навіть побіжний аналіз норм, що регулюють відносини у сфері 

інтелектуальної власності, свідчить про існування проблем як теоретичного, так 

і суто практичного характеру, що потребують вирішення на законодавчому 

рівні [4]. У зв’язку з цим, з метою уникнення регулювання договірних відносин 

у сфері права інтелектуальної власності, здається доцільним приділити належну 

увагу договорам щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності у ЦК України, при цьому положення спеціальних законів про 

договори у сфері інтелектуальної власності виключити. Проблема забезпечення 

узгодженості положень актів загального та спеціального законодавства існує 

також у сфері промислової власності, де не узгоджено положення спеціальних 

законів та ЦК України щодо моменту виникнення прав на об’єкти промислової 

власності, а також видів патентів. 

Для вирішення проблеми щодо практики застосування норм права у разі 

колізії  потрібно внести в процесуальні кодекси України відповідні статті, які б 

давали відповідь на питання: який з них застосовується, якщо виникає колізія 

між  принципами, тобто який з них є пріоритетним. 
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Отже, колізії законів виникають унаслідок багатьох причин, і, в першу 

чергу, внаслідок методологічних помилок, − недотримання формально-

догматичного методу, неповаги до юридичної техніки, зневаги до тексту 

закону. Ефективне державне управління інтелектуальною власністю в Україні 

можливе лише у разі всебічного вивчення досвіду високорозвинених країн 

світу, які не лише зробили певні кроки в процесі максимізації ефективності 

використання об’єктів інтелектуальної власності, але й володіють досконалою 

нормативно-правовою базою у даній сфері. Парадигма розвитку законодавчого 

забезпечення є основою при формуванні ефективної системи державного 

управління інтелектуальною власністю. 
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Сьогодні суспільство і світова економіка ґрунтовані на довірі потужних 

посередників, таких як уряди, банки, а нині великих інтернет-компаній, таких 

як Google і Facebook. У діловому світі долі деяких з найбільших компаній 

здійснюються компаніями, які встановлюють себе в середині транзакцій в 

якості довірених посередників, а потім мають вигоду з неї. 

Такі посередники виконують досить хорошу роботу, але у них є свої 

обмеження – вони беруть витрати і уповільнюють роботу, а все, що є 
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централізовано – уразливе. Але, передусім, вони "фіксують асинхронну вигоду" 

за те, що вони надають. Іншими словами, вони беруть надто багато грошей, 

додаючи невелику цінність. Їх основним товаром є довіра, і воно ґрунтоване на 

сприйнятті того, що вони нікуди не подінуться. 

Blockchain має іншу довіру, воно децентралізовано і управляється 

громадськістю, щоб ніхто не міг маніпулювати або контролювати його. Цю 

довіру можна використати для встановлення форми валюти, перевірки 

документу, реєстрації голосування або передачі цифрового активу – без 

посередника, необхідного між ними. 

Основними перевагами блочного ланцюга є: 

1. Менша кількість посередників. Blockchain – це справжня однорангова 

мережа, яка зменшить залежність від деяких типів сторонніх посередників, – 

таких як банки, юристи і брокери. 

2. Швидші процеси.  Blockchain може прискорити виконання процесу у 

багатопартійних сценаріях – і дозволить швидше виконувати операції, які не 

обмежені робочими годинами. 

3. Прозорість. Інформація у блок-ланцюгах може бути проглянута усіма 

учасниками і не може бути змінена. Це зменшить ризик і шахрайство, а також 

створить довіру. 

4. ROI. Розподілені регістри забезпечують швидку рентабельність 

інвестицій, допомагаючи компаніям створювати компактніші, ефективніші і 

більше прибуткові процеси. 

5. Безпека. Розподілений і зашифрований характер блокування означає, 

що його буде важко зламати. Це показує перспективи для бізнесу і безпеки IoT. 

6. Автоматизація. Blockchain програмується, що дозволяє автоматично 

запускати дії, події і платежі після виконання умов. 

В той же час, ключове питання, на яке повинна дати відповідь фінансова 

наука, – які основні закони, по яким живуть цифрові фінанси. Поки що ми 

можемо сформулювати тільки одну тезу: поточні гроші коштуватимуть 

дешевше за майбутніх. Це концепт, прямо протилежний генеральній ідеї 
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корпоративних фінансів, в корені змінює звичний ландшафт фінансових 

стосунків. 

За останні два роки про впровадження або тестування рішень на 

блокчейні оголосили великі світові банки і фінансові організації. Наприклад, 

фондова біржа Nasdaq і SEB-банк тестують блокчейн в торгівлі взаємними 

фондами. Royal Bank of Canada планує використовувати технологію для 

переказів між канадськими та американськими філіями. Крім того, ведеться 

розробка з переведення SWIFT на блокчейн – передбачається, що технологія 

дозволить грошам проходити швидше, а банкам – вивільнити величезні суми з 

ностро-рахунків і використовувати їх для розвитку. Кембриджський центр по 

дослідженню альтернативних фінансових систем прогнозує, що до 2019 року 

20% банків світу буде використовувати блокчейн. 

Однак блокчейн – це не тільки фінанси, області застосування технології 

можуть бути якими завгодно. Потенційно блокчейн може бути корисний у 

будь-якому середовищі, де немає довіри між учасниками. При застосуванні 

технології блокчейн в Україні можливо збільшити надійність і прозорість в 

таких галузях як державне управління, земельний облік, цифрова ідентифікація, 

реалізація права людей на вибори в законодавчій владі.  

Зокрема, в 2018 році в Україні планується впровадити технологію 

блокчейн у Державному земельному кадастрі. Це мінімізує можливість підміни 

данних в реєстрі та відкриє інформацію про власників земель для всіх, кого це 

може зацікавити. 

Окрім цього, технологію можна застосувати для регулювання податків. 

Наприклад, якщо в майбутньому криптовалюта стане невід`ємною частиною 

життя, то законодавство зможе спростити процедуру оподаткування, списуючи 

певну суму з кожної транзакції/угоди на окремий гаманець. В цьому випадку, 

необхідність подавати податкові декларації зникне, а витрати на підтримку 

працездатності і структури знизяться до мінімуму. 

Наразі деякі експерти вважають, що в даний момент блокчейн як 

технологія активно тестує ринки свого застосування і міцно увійде в побут, так 
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само, як свого часу Інтернет і платіжні пластикові картки. І це буде докорінною 

зміною економіки. 

Список використаної літератури: 

1. Nycz T. A Numerical Comparison of Diffusion and Fluid-Flow Approximations Used in 

Modelling Transient States of TCP/IP Networks / T. Nycz, M. Nycz, T. Czachórski // Computer 

Networks // 21st International Conference, CN 2014 Brunów, Poland, June 23-27, 2014. Springer 

International Publishing Switzerland, 2014. – Pp. 213-222. 

2. Rizzo, Pete. Ethereum Hard Fork Creates Competing Currencies as Support for Ethereum 

Classic Rises – [Електронний ресурс]: http://www.coindesk.com/ethereum-hard-fork-creates-

competing-currenciessupport-ethereum-classic-rises/ 

3. Ledra Capital. Bitcoin Series 24: The Mega-Master  Blockchain List (Draft Version) – 

[Електронний ресурс]: http://ledracapital.com/blog/ 2014/3/11/bitcoin-series-24-the-mega-master-

blockchain-list 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ 

Катенкарь Анастасія Сергіївна, студентка 

Науковий керівник Воробйова Катерина Олександрівна, к.е.н.,  

доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

 

Сьогодні в Україні зберігається тенденція всебічної державної підтримки 

сфери фізичної культури і спорту (ФКіС), зокрема її фінансування. Існують 

чинники, що впливають на механізм державного фінансування сфери ФКіС: 

 зміна ролі держави у функціонуванні фізкультурно-спортивних організацій; 

 ринкові відносини активно проникають у сферу ФКіС; 

 створюється приватний сектор (непритаманний раніше цій галузі); 

 з’являються та розвиваються фізкультурно-спортивні послуги. 

 На сучасному етапі економічного розвитку виникає така невідповідність, 

коли держава намагається зберігати головну роль забезпечення розвитку сфери 

ФКіС за умов обмежених ресурсів. З'являються проблеми, пов'язані з 

фінансуванням видатків на сферу ФКіС 1. 

За останні десять років у 3,5 рази збільшився обсяг фінансування сфери 

ФКіС, на 8,7% зросла питома вага державних коштів на розвиток сфери ФКіС. 

Зараз в Україні тільки на 1 особу припадає 26,45грн з усіх джерел фінансування 

http://www.coindesk.com/ethereum-hard-fork-creates-competing-currenciessupport-ethereum-classic-rises/
http://www.coindesk.com/ethereum-hard-fork-creates-competing-currenciessupport-ethereum-classic-rises/
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ФКіС і 5,35 грн  з держбюджету. Враховуючи показники річних видатків 

інших країн з усіх джерел фінансування на 1 особу, то Україна поступається: у 

10 раз  Німеччині, у 15  Австралії та Японії, у 30  Фінляндії  3. 

Розвитку сфери ФКіС заважає проблема відсутності системного підходу 

до створення фінансового механізму регіонального розвитку ФКіС. 

На жаль, менше 13% населення займаються та залучені до ФКіС, цей 

показник суттєво поступається провідним європейським країнам (Швеція, 

Німеччина, Фінляндія, Чехія та іншім).  Так, Україна займає останні місця в 

Європі і за інтегральним показником здоров'я населення (середня тривалість 

життя). Тому виникає гостра необхідність щодо негайного розв'язання 

проблеми розвитку спорту вищих досягнень, підготовка резерву для збірних 

команд національного рівня 1. 

Чинники, які зумовлюють сучасни й стан сфери ФКіС: 

 потреби громадян пов'язані з фізкультурно-оздоровчою діяльністю не 

відповідають сферами виробничого, соціально-побутового і навчально-

виховного характеру; 

 здоровий спосіб життя недостатньо пропагують, а щодо занять дитячо-

юнацьким та резервним спортом зростає тенденція зменшення залучення  

активної частини населення; 

 наукове забезпечення та наукові дослідження пов'язані з питанням розвитку 

сфери ФКіС мають дуже низький рівень та недостатньо фінансуються 

державним бюджетом (менше 0,5%); 

 матеріально-технічна база має незадовільний стан. Не відповідає сучасним 

вимогам більше 80% спортивних майданчиків. Порівнюючи показники України 

з провідними країнами світу, можна побачити, що у 2-3 рази нижче рівень 

забезпечення спортзалами, у 30 разів - забезпечення плавальними басейнами 

3; 

 низька ефективність залучення позабюджетних коштів, недостатній обсяг 

інвестицій 3. 
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Рекомендації щодо забезпечення економічного розвитку ФКіС: 

 недопущення зміни призначення об'єктів ФКіС; 

 розробка держпрограми направленої на розвиток та функціонування ДЮСШ, 

їх матеріально-технічного забезпечення; 

 надання коштів організаціям ФКіС оплату комунальних послуг; 

 підвищення заробітної плати вчителям та тренерам ФКіС, враховуючи 

диференційований підхід від отриманих спортивних результатів, досягнень 

учнів 2; 

 встановлення ефективного та якісного механізму залучення коштів (внесків) з 

різних установ, профкомів підприємств, організацій на сферу ФКіС та 

оздоровчу діяльність. 

Отже, для розвитку сфери ФКіС яка відіграє значну роль у формуванні та 

зміцненні держави,  необхідне фінансування для збереження здоров'я населення 

та для підготовки до участі у змаганнях українських спортсменів з метою 

покращення іміджу України на міжнародному ринку надання послуг сфери 

ФКіС. 
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Ремонт основних засобів - часткове відновлення окремих об’єктів для 

підтримання їх у робочому стані. Ремонт може бути поточний, середній і 

капітальний, а також плановий і аварійний. Таким чином, можна зробити 

висновок, що модернізація стосується обладнання (машин, устаткування), 

реконструкція - підприємства загалом або його виробничих підрозділів (цехів, 

дільниць), а ремонтний процес - кожного окремого об’єкта або його складової. 

Модернізація обладнання - вдосконалення конструкції, що забезпечує 

підвищення продуктивності об’єкта, який модернізується, сприяє розширенню 

його технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних 

вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшенню умов праці. Це порівняно 

незначні зміни в конструкції робочих механізмів, машин, установок та іншого 

обладнання, а також матеріалів та методів обробки. 

Важливе місце в обсязі продукції, що випускається займає обладнання. 

Завдяки значному потенціалу інженерно–технічних служб, що випускається на 

ПАТ "Карлівський машинобудівний завод", по своїх характеристиках 

відповідає вимогам технологічності, економічності, надійності і якості. 

Не зупиняючись на досягнутому, спеціалісти підприємства постійно 

проводять роботи по зниженню собівартості продукції, уніфікації вузлів, 

підвищенню економічності. Працюючи над поліпшенням конструкції 

обладнання, на перше місце ставляться вимоги безпеки виробів. Практично все 

обладнання пройшло сертифікацію в системі УкрСЕПРО.  

З метою підвищення ефективності використання основних засобів та 

оновлення їх технічного стану пропонується такий план проведення ремонтних 

робіт. Слід зазначити, що реалізацію зазначеного плану ускладнює відсутність 

на підприємстві спеціалізованого відділу з ремонту та модернізації 

виробничого обладнання. Тому в роботі пропонується створення на 

досліджуваному підприємстві ремонтної служби. 

Функціями новоствореного відділу є: 

 проведення ремонтних робіт, техоглядів; 

 складання планів модернізації; 
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 монтаж придбаного чи виготовленого на самому підприємстві 

устаткування; 

 підвищення рівня механізації й удосконалення технології ремонту 

устаткування; 

 створення спеціалізованих ремонтних бригад; 

 поліпшення обслуговування ремонтних бригад (забезпечення 

кресленнями, змінними деталями і вузлами і т. ін.); 

 підвищення кваліфікації ремонтників. 

 паспортизація та атестація обладнання;  

 оперативне планування і диспетчеризація складних ремонтних 

робіт;  

 організація робіт з монтажу, демонтажу та утилізації обладнання;  

 розробка технологічних процесів ремонту та їх оснащення;  

 контроль якості ремонтів;  

 нагляд за правилами експлуатації обладнання та вантажопідйомних 

механізмів. 

Очікуваний корисний ефект від створення відділу для підприємства в 

цілому полягає у : 

 підвищенні ефективності використання основних засобів; 

 зниженні морального і фізичного зносу ; 

 збільшенням трудових ресурсів ремонтної служби ; 

 збільшення чисельності робітників у ремонтних бригадах; 

 підвищення змінності роботи ремонтних бригад; 

 вдосконалення планування, що включає складання планів-графіків 

проведення ремонтних робіт; 

 своєчасне ремонтне обслуговування,; 

 забезпечення робочих місць необхідними матеріалами, 

інструментом, комплектуючими, транспортними засобами; 
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 рівень кваліфікації кадрів, що не дає можливість ефективно 

використовувати нову техніку. 

 

Вид ефекту Ефект 

Економічний  підвищення ефективності використання основних засобів; 

 зниженні морального і фізичного зносу ; 

Соціальний  збільшення чисельності робітників у ремонтних бригадах; 

 забезпечення робочих місць необхідними матеріалами, інструментом, 

комплектуючими, транспортними засобами. 

Техніко-

технологічний 

 вдосконалення планування, що включає складання планів-графіків проведення 

ремонтних робіт; 

 своєчасне ремонтне обслуговування. 

 

Отже можна сказати , що запропоновані заходи дозволять підвищити 

ефективність використання основних засобів шляхом зниження їх зносу , 

підвищення продуктивності , комплексно модернізувати наявне у підприємства 

обладнання, що призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства 

в цілому. 

Список використаної літератури: 

1 Кузьмін Д. Л. Основні засоби та основні фонди: порівняльний аспект // 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. - Вип. 2 

(23). – 148-155 с. 

2 Класифікація основних засобів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

«http://fingal.com.ua/content/view/775/35/1/1/». 

3  Бутинець Т. А. Основні засоби: точка зору економіста // Проблеми теорії та 

методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2012. - Вип. 2 (23). – 22-36 с. 

4 Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008. –

679 с. 

5   Головний сайт підприємства ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» –  

http://kmzindustries.ua 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СЦЕНАРИЕВ ИННОВАЦИОННЫХ 

И ДРУГИХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Кузеванов Виталий Максимович, 

старший научный сотрудник 

Приднепровская академия строительства и архитектуры 

          



 57 

           Особой проблемой развития украинской экономической науки является 

прогнозирование перспектив инновационного развития украинской экономики в 

результате реализации западных реформ, предложеных МВФ в Меморандуме об 

экономической и финансовой политике Украины, в рамках третьего пересмотра 

программы расширенного финансирования EFF, -  пенсионной, земельной, 

медицинской и антикоррупционной реформ. В том числе исследование 

экономических прогнозов и возможных последствий для украинской экономики 

при условии обязательного выполнения этих и других западных реформ: 

Украина через 5-10 лет войдёт в первую десятку наиболее экономически 

развитых европейских государств (по уровню ВВП и ИЧР на душу населения) 

или опустится (по этим показателям) с последнего места в Европе (в 2013 г.) на 

последнее место в мире и окончательно останется сырьевым придатком Европы. 

          Авторские экономические, социально-экономические и 

междисциплинарные исследования [1], [2], [3], [4] послужили  исходной базой 

для разработки основных вариантов  стратегического развития украинской 

экономики на 2018-2038 годы (прозападный, инновационный и другие пути 

развития украинской экономики во взаимосвязи с развитием украинской 

политической системы): 

I. Глобалистский вариант. Украина продолжает решительно продвигаться в 

Евросоюз на основе реализации западных реформ. В мировой экономике 

продолжается свободное перемещение товаров, ресурсов, капитала и рабочей 

силы. При этом двадцать наиболее богатых мировых государств (G-20) 

продолжают, как «глобалистский пылесос», нарастающими темпами выкачивать 

из Украины её богатые минеральные и природные ресурсы, финансовые 

ресурсы, рабочую силу, в том числе профессиональных инженеров и 

менеджеров. На Востоке Украины – «ни войны, ни мира».  Инициатором и 

движущей силой этой экономической стратегии будет не только провластный, 

но и оппозиционный олигархат. Включая крупные промышленно-финансовые 

группы (ПФГ), находящиеся сегодня не у власти и истекающие слюной и злобой 
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из-за зависти к тем ПФГ, которые имеют сегодня  власть и максимальную 

прибыль, в том числе из госбюджета и теневой экономики. 

II. Югославский вариант. Ухудшение внутриэкономических отношений внутри 

ЕС, в результате усиления глобалистской политики, мировой экономической 

конкуренции и мирового кризиса, приведёт к уменьшению защиты украинского 

суверенитета со стороны западных государств, в том числе и к дальнейшей 

аннексии соседними странами от Украины регионов, богатых минеральными 

ресурсами [4]. Внутриполитическим инициатором и движущей силой этой 

экономической стратегии будет также украинский оппозиционный олигархат и 

его политические партии.   

III. Сингапурский вариант. В результате установления авторитарной  

политической власти инновационные технологии, богатые украинские 

минеральные и природные ресурсы начинают служить народу Украины, 

повышению его благосостояния. В том числе возникает многочисленный 

средний класс, средний и мелкий бизнес к 2038 г. будут производить 40 % ВВП. 

К этому сроку произойдёт окончательный отказ Украины от оккупированного 

Донбасса и Крыма. Инициатором и движущей силой этой экономической 

стратегии будут выступать украинские национал-патриотические и 

националистические партии и силы. Которые будут стараться отодвинуть 

крупный капитал от власти для реализации национальных идей. 

IV. Северокорейский вариант. В результате установления тоталитарной 

политической власти крупный капитал будет уничтожен как эксплуататорский 

класс, а богатые минеральные ресурсы Украины будут использованы для 

восстановления военно-промышленного комплекса и создания ракетно-ядерного 

щита. С  Россией будут восстановлены экономические взаимоотношения, будет 

признано право донецких регионов на политическую и экономическую 

независимость. Инициатором и движущей силой этой экономической стратегии 

будут выступать украинские левые и леворадикальные партии и силы с 

популистскими идеями всеобщего равенства и братства. 
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Выводы. Вышеуказанные варианты (сценарии) инновационных и других путей 

экономического развития в среднесрочной перспективе необходимо 

рассматривать не только во взаимосвязи с геоэкономическими и 

геополитическими процессами, но и в тесной взаимосвязи с 

внутриполитическими процессами, с возможными вариантами и сценариями 

развития украинской политической системы. 
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Сьогодні спостерігається суттєва інтенсифікація міграційного руху 

населення України, стрімко зростає кількість охочих виїхати працювати за 

кордон, що обумовлено кризовими явищами у соціально-економічній і 

політичній сферах. На фоні постійного зростання рівня цін на споживчі товари, 

недостатньої кількості робочих місць і низької заробітної плати громадяни 

обирають для трудової діяльності країни, що мають вищий рівень життя, де 

можуть бути запропоновані більш високі ціни на їх робочу силу. 
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Питаннями ринку праці займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені як 

М. Фрідмен, Дж. Кейнс, П. Самуельсон, Ф. Модільяні, Р. Солоу, Д. Тобін, 

Л. Кейн Е. Лібанова, І. Петрова, В. Мандибура, І. Курило та інші. 

Дослідженням трудової міграції як соціально-економічного явища займаються 

багато науковців: О. Астахова, Ю. Маршавін, О. Малиновська, О. Макарова, 

І. Майданік та інші. 

Економіка України 2013–2016 рр. демонструє кризовий стан майже в усіх 

сферах діяльності. За даними Державної служби статистики України за 

вказаний період було ліквідовано більше ніж 70 великих та 700 середніх 

підприємств. Відповідно змінилась і чисельність зайнятого населення, 

спостерігалося її скорочення протягом аналізованого періоду приблизно на 

16 % (з 19314 тис. осіб до 16276 тис. осіб) (рис.1) [1]. 

 
Рис. 1 Чисельність зайнятого населення України (тис. осіб) [1] 

Чисельність безробітних при цьому збільшилась приблизно на 11 % (з 

1510 тис. осіб до 1677 тис. осіб) (рис.2) [1]. 

 

 
 

Рис. 2 Безробітне населення України протягом 2013–2016 рр.               

(тис. осіб) [1] 

Середньомісячна заробітна плата протягом 2013–2016 рр. 

характеризувалася позитивною динамікою, спостерігалося її номінальне 

зростання на 57 % (рис.3) [1]. 



 61 

 
 

Рис. 3 Середньомісячна заробітна плата у 2013–2016 рр. (грн) [1] 

 

Проте, якщо розглядати динаміку середньомісячної заробітної плати в 

Україні в «доларовому еквіваленті» (рис. 4), то можна спостерігати її зниження 

приблизно на 57 %. Така ситуація обумовлена значним здешевленням 

національної валюти. 

Треба зауважити, що середньомісячна заробітна плата українців на 

2016 р. складає 192 дол, тоді як для багатьох європейських країн такий рівень 

заробітної плати є мінімальним. 

 
 

Рис. 4 Середньомісячна заробітна плата у 2013–2016 рр. (дол США) [4] 

 

Поряд із низькою середньомісячною заробітною платою спостерігається 

явище нестабільного значення індексу споживчих цін (рис. 5) [1]. 

 

 
 

Рис. 5 Динаміка індексу споживчих цін в Україні протягом 2013–2016 рр. 

[1] 

Низка вказаних факторів змушує багатьох українців розглядати 
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перспективу заробітку за кордоном. За даними Міжнародної організації міграції 

у 2015 році кількість українських трудових мігрантів за кордоном склала 

688000 осіб, з них повернулись на батьківщину лише шоста частина (приблизно 

144400 осіб) [2]. Така кількість охочих виїхати працювати за кордон у 

майбутньому призведе до зниження якості трудових ресурсів України, адже 

багато висококваліфікованих кадрів (наприклад IT-спеціалісти), що не мають 

змоги реалізувати себе на батьківщині, обирають для своєї діяльності більш 

розвинуті країни. 

Трудові мігранти України найчастіше обирають за кордоном сезонний 

заробіток у сфері будівництва, сільського господарства та побутових послуг [3]. 

Для такої трудової діяльності найчастіше обирають такі країни як Росія, 

Польща, Чеська Республіка, Італія та Білорусь. Приблизний розподіл трудових 

ресурсів станом на 2015 р. для цих країн зображено на рис. 6 [2]. 

 

 
 

Рис. 6 Розподіл трудової міграції по різним країнам у 2015 р. [2] 

 

Отже, основними напрямками розвитку ринку праці в Україні повинні 

стати наступні: 

– забезпеченням громадян місцями праці з гідною оплатою, збільшення 

мінімальної заробітної плати для усього зайнятого населення України; 

– відновлення державного регулювання цін на основні продукти, що 

допоможе завадити інфляційним процесам; 

– забезпечення стабільного внутрішнього та зовнішнього політичного 

поля. 
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Усі країни сучасного світу прагнуть до економічного процвітання. 

Важливими факторами економічного розвитку є темпи зростання внутрішнього 

валового продукту (ВВП) та внутрішнього національного продукту (ВНП). 

Проте однією із умов довгострокового економічного розвитку є рівень 

технологічної складності продукції, що виготовляється на території країни. Це 

можна визначити використовуючи індекс економічної складності (Economic 

Complexity Index)[4]. Індекс відображає ступінь технологічної складності та 

різноманітності товарної продукції у економіці, що дає змогу оцінити 

можливість розвитку економіки країни за різних умов, використовуючи дані 

про структуру експорту та імпорту. 

Індекс економічної складності був розроблений вченими Сезарем Ідальго 

та Рікардо Хаусманном, американський дослідник Брайан Артур зауважив, що 

вказаний індекс не використовує статичні дані [1]. Також вивченням теорії 

економічної складності України займаються такі вчені як Анна Семеняка та 

Сергій Мелещук. Динаміка зростання ВВП та ВНП України, свідчить про 

розвиток економіки, проте структура експорту та імпорту за період 2010 – 2016 

рр. демонструє високий рівень імпорту товарів з високим відсотком доданої 

вартості, а в експорті переважають товари з низьким відсотком доданої вартості 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_15-03-16_ukr_0.pdf
https://www.segodnya.ua/ukraine/migracionnye-nastroeniya-pochemu-ukraincy-uezzhayut-za-granicu-i-chem-oni-tam-zanimayutsya-1049157.html
https://www.segodnya.ua/ukraine/migracionnye-nastroeniya-pochemu-ukraincy-uezzhayut-za-granicu-i-chem-oni-tam-zanimayutsya-1049157.html
https://seosait.com/s-z-in-ukraine


 64 

(рис. 1,2) [2]. 

 
Рис. 1 Структура експорту України у 2010 р., 2013 р., 2016 р. 

Структура експорту демонструє, що основними товарами на експорт є 

продукти рослинного походження (живі тварини, м'ясо, риба, молочні 

продукти), жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні 

продукти, недорогоцінні метали (чорні метали, мідь, нікель, алюміній, свинець, 

цинк, олово та інші), машини та обладнання (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 2 Структура імпорту України у 2010 р., 2013 р., 2016 р.  

Значний відсоток у структурі імпорту займають мінеральні продукти 

(мінеральні палива, руди, сіль та сірка), машини та обладнання, продукція 

хімічної галузі, полімерні матеріали (пластмаси, каучук, гума), недорогоцінні 

метали, засоби наземного транспорту і літальні апарати [2]. 

Таким чином, у експорті переважає продукція, що, здебільшого, не 

потребує складних технологічних процесів, а імпорт складається з товарів, що 

містять технологічні процеси різних рівнів складності: хімічні процеси, 

технології літакобудування та легкого і важкого машинобудування. 

Це вплинуло на позицію України у міжнародному рейтингу індексу 

економічної складності. У період 2010 – 2016 рр. позиція країни змінювалась з 

30 до 40 місця (із 122). Динаміка індексу економічної складності України 

зображено на рис. 3 [3]. 
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Рис. 3. Динаміка індексу економічної складності у 2010 – 2016 рр. 

 

Значення індексу впродовж періоду знаходиться у межах від 0,437 - до 

0,717, що підтверджує, що економіка України недосконала та існують 

проблеми, що заважають їй досягати високих результатів. Перші позиції 

рейтингу займають Японія, Швейцарія, Німеччина, Швеція, Корея, Чеська 

Республіка зі значенням індексу не менше ніж 1,69 [3]. Ці країни мають 

високий рівень технологічних знань, нарощують ВВП та ВНП шляхом 

виготовлення та продажу складної продукції. 

Таким чином, для досягнення вищих результатів та збільшенні індексу 

економічної складності Україні необхідно: 

 забезпечити отримання та накопичування технологічних знань; 

 змінити орієнтацію виготовлення товарів на ті, що мають більш 

складну технологію виготовлення; 

 створити умови для підвищення інноваційної та інвестиційної 

активності промислових підприємств; 

 забезпечити вищий рівень кваліфікації трудових ресурсів. 
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В сучасних умовах інноваційного розвитку України запуск швидкісного 

мобільного 3G спонукав українські банки інвестувати в ІТ розвиток мобільного 

банкінгу. 

Мобільний банкінг – це один із видів дистанційного обслуговування 

клієнтів, який має забезпечити управління банківським рахунком із 

використанням Інтернету і за допомогою мобільного пристрою, планшету або 

смартфону. Як правило, для роботи необхідно встановити на свій пристрій 

спеціалізований додаток [1].  

Як правило в мобільних додатках банків реалізовано такий набір 

стандартних функцій: перекази і перевірка стану рахунку, платежі, курси 

валют, відкриття депозитів та рахунків, пошук відділення, банкомату чи 

терміналу. 

Більш детально познайомитися з функціональністю і перевагами 

впровадження мобільного банкінгу можна на прикладі мобільного Інтернет 

сервісу ПАТ Альфа Банк – Альфа-Мобайл. 

Альфа-Мобайл – це мобільний додаток для смартфонів і планшетів на 

платформах iOS (iphone/ipad) i Android від Альфа Банку. Додаток можна 

завантажити в офіційних маркетах AppStore i PlayMarket, в рядку пошуку 

необхідно ввести «Альфа-Банк» [2]. Функціонал програми Альфа-Мобайл 

відрізняється від функціоналу Інтернет банку My Alfa-Bank, в додаток виведені 

функції, які необхідні клієнту швидко і «на ходу». Функції які містить в собі 

мобільний додаток представлено в табл. 1.  

Як показує статистика, популярність мобільних пристроїв неймовірно 

зростає у всьому світі. Мобільний телефон давно перетворився із простого 
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пристрою зв’язку в карманний комп’ютер, в якого є цілий ряд переваг перед 

персональним комп’ютером. Звичайні користувачі швидше і простіше 

освоюють нові додатки тільки на мобільних пристроях. 

Таблиця 1 

Перелік функцій які містить в собі мобільний додаток Альфа-Мобайл 

Вид функцій Детальний перелік функцій 

 

 

 

Інформаційні 

функції 

- Пошук найближчих банкоматів Альфа-банку і банкоматів партнерської 

мережі Атмосфера; 

- Пошук найближчих Відділень Альфа-Банку; 

- Інформація про найближчі знижки для власників карток Visa і 

MasterCard; 

- Дзвінок в Банк; 

- Курси валют на сьогодні; 

- Останні новини 

Основний 

функціонал 

- Перегляд інформації про кредитні, депозитні, карткових, поточних 

рахунках (баланс, останні операції, платіж за кредитом, заборгованість по 

кредитній карті); 

- Інформація про карти (клас карти, баланс, статус карти); 

- Поповнення мобільного телефону; 

- Переказ між своїми рахунками; 

- Переказ клієнту банку за номером карткового рахунку; 

- Управління рахунком «Дохідний сейф» (зняття / поповнення) в режимі 

онлайн; 

- Переказ в інший банк за реквізитами; 

- Блокування / розблокування картки; 

- Управління лімітами по картах; 

- Управління CVV2 / CVC2 (зняття захисту / повернення захисту); 

- Можливість оформлення кредиту готівкою на свою дебетову картку 

Функції, які 

доступні навіть 

не клієнтам 

Банку: 

- Переказ з карти на карту - послуга, що дозволяє перевести гроші з вашої 

картки на картку іншої людини, знаючи всього лише номер картки 

отримувача, навіть якщо ці карти випущені різними банками України і 

відносяться до різних платіжних систем 

Джерело: сформовано автором за даними [2] 

 

Тож, аудиторія користувачів банківськими мобільними додатками росте 

стрімкіше в порівнянні з Інтернет банкінгом, і взагалі індустрія знаходиться в 

переломному моменті, коли мобільні додатки починають перевершувати по 

своїй функціональності своїх «старших братів» – Інтернет банків.  

Отже, стрімкий розвиток технологій в сучасному світі спонукає 

банківську сферу бізнесу впроваджувати інноваційні технології щодо 

розширення можливостей дистанційного обслуговування клієнтів. 
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В Україні рівень інноваційного потенціалу є досить високим, але на 

сучасному етапі не реалізується в повному обсязі. Згідно загальних законів 

економіки існує стійка залежність між фінансовою стабільністю та 

інноваційним потенціалом банку,  тому фінансові інновації відіграють важливе 

значення в процесі забезпечення найоптимальнішої взаємодії між цими 

основоположними факторами. Нажаль в Україні практика фінансових 

інновацій, які реалізовані державними банками є незначною, а найбільша 

частка інноваційних ініціатив виходить від сегменту комерційних банків, так як 

інновації в ІТ сектор мають високу вартість, а комерційні банки, як правило 

мають досить можливостей для залучення іноземних інвесторів.  

Таким чином, при створенні банку майбутнього, інноваційні технології в 

сфері банківських послуг відіграють важливу роль в загальному розвитку 

держави та формування високого рівня іміджу на світовій арені, так як це такі 

технології, яким притаманний «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази. 

Отже, основною перевагою впровадження мобільного банкінгу являється 

зменшення витрат на здійснення банківських операцій для отримання 

оптимального рівня операційного ризику та рівня операційних затрат, що в 

свою чергу спонукає до виникнення тісного взаємозв’язку банку з клієнтом, що 

допомагає в спрощенні повсякденного життя українців, і тим самим 

збільшуючи рівень фінансової грамотності та скорочуючи час клієнтів, адже в 

сучасному світі «час – це гроші». 
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У наш час досить важливим питанням є рівень економічного стану країни 

та його покращення. Основним завданням у даній сфері з урахуванням 

політичної та економічної кризи є подолання спаду виробництва, створення 

оптимальних умов для нього в усіх ланках та, як наслідок, отримання прибутку. 

Саме прибутковість підприємств свідчить про рівень економічного стану країни 

та є головною рушійною силою розвитку економіки ринкового типу.  

Дослідженням прибутковості підприємств України займались такі вчені: 

І. М. Вахович, Ю. В. Волинчук, О. І. Линник, О. С. Задорожна, О. В. Мелень, 

Ю. Ю. Холондач, Т. В. Романова, Є. О. Даровський та ін. 

Метою дослідження є оцінювання головних тенденцій прибутковості 

підприємств у сучасних умовах та пошук заходів щодо її підвищення. 

Коли створюється підприємство, головною метою його власників є саме 

отримання прибутку, тобто, щоб дохід зміг перекривати витрати підприємства. 

Саме прибуток є основним показником ефективності функціонування 

підприємства чи організації та його здатності до розвитку. Крім того, прибуток 

та рентабельність являються якісними показниками підприємства, які 

відображають його фінансовий стан, здатність до економічного та соціального 

розвитку та економічну ефективність в цілому [1].  

Рівень прибутку залежить від багатьох факторів, які впливають на нього 

як негативно, так і позитивно. Одним із найбільш важливих з них є обсяг 

виробництва та реалізації продукції. Враховуючи це, досить актуальною є 

реалізація заходів щодо підвищення обсягів виробництва за рахунок 

покращення технічного стану підприємства та ефективності виробництва [3].  

У таблиці 1 представлено аналіз прибутковості українських підприємств 

за регіонами та визначено її динаміку (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Обсяг прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за регіонами 

за січень-червень 2015-2017 років (млн грн) (сформовано на основі [2]) 
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Україна -186729 59,7 40,3 20898,4 64,9 35,1 139876,6 68,1 31,9 

Вінницька 1283,2 71,2 28,8 464,2 71,8 28,2 562,1 71,4 28,6 

Волинська -1277,3 65,9 34,1 -382,8 72,4 27,6 920,8 69,2 30,8 

Дніпропет-

ровська 
-12881,3 58,3 41,7 4246,8 61,4 38,6 26054,2 66,9 33,1 

Донецька -37404,9 43,5 56,5 -10722 47,7 52,3 -15684,8 56,9 43,1 

Закарпатська -607,1 75,1 24,9 177,5 71 29 179,2 63,9 36,1 

Запорізька -3717,8 62,3 37,7 1724,1 65,8 34,2 9101,1 67 33 

Київська -10682 55,5 44,5 1513,1 62 38 6564,4 66,8 33,2 

Луганська -37276,2 39,8 60,2 -8644,1 44,9 55,1 -2664,6 49,7 50,3 

Львівська -3496,8 63 37 30,6 70,3 29,7 1826,4 68,6 31,4 

Миколаїв-

ська 
-2190 57,4 42,6 1003,6 69,7 30,3 374,2 67,2 32,8 

Одеська -3528,3 60,3 39,7 4,1 62,6 37,4 3306,1 68,1 31,9 

Полтавська -4012,5 60 40 -681,4 64,1 35,9 4159,1 65,3 34,7 

Рівненська -4750 67,4 32,6 -203,6 71,4 28,6 894,3 72,8 27,2 

Харківська -3444,5 59,8 40,2 -1769,4 65,1 34,9 2430,2 67,7 32,3 

Хмельницька -2334,8 64,8 35,2 -221,8 73,3 26,7 858,2 73,3 26,7 

Черкаська -1547,8 67 33 1208,1 70,5 29,5 1746,2 71,1 28,9 

Чернівецька 22 66,9 33,1 210,4 71,4 28,6 190,2 72,9 27,1 

 

За даними таблиці 1 зауважимо, що фінансовий результат усіх 

підприємств разом становив -186729 тис. грн. З них 59,7% отримали прибуток, 

а 40,3% мали збиток. Серед них майже половина підприємств знаходились у 

збитковому стані. У 2016 році фінансове сальдо усіх підприємств становило 

20898,4 тис грн, з яких отримали прибуток майже 65%, що свідчить про 

покращення економічної ефективності господарюючих суб'єктів.  
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У 2017 році варто відмітити подальше підвищення рівня прибутковості 

підприємств у цілому в Україні, про що свідчить зростання фінансового 

результату до 139876,6 тис. грн та частки прибуткових підприємств до майже 

70%. При цьому, протягом 3-х років найзбитковішою є Луганська область, у 

якій понад 50% підприємств є збитковими, проте можна спостерігати зниження 

даної цифри, що означає покращення стану прибутковості в області. 

Найбільш прибутковими можна назвати Закарпатську, Хмельницьку та 

Волинську області. У 2017 році показник прибутковості у Закарпатській області 

дещо знизився, однак при цьому рівень прибутковості збільшився у 

Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій областях. Прибутковість підприємств за 

регіонами не можна назвати однорідною, це спричинене різними видами 

економічної діяльності та політичною ситуацією в окремій області. 

Проаналізувавши показники прибутковості, можна дійти висновку, що загалом 

діяльність підприємств країни характеризується позитивними зрушеннями у 

контексті відновлення української економіки та формування її конкурентного 

потенціалу.  

Отже, задля покращення рівня прибутковості підприємствам слід 

покращувати не тільки ефективність управління підприємством, оновлювати 

технічний стан підприємства, займатись модернізацією, слідкувати за 

досягненнями НТП та втілювати їх на своїх підприємствах, а й найкращим 

чином проводити аналіз рівня прибутку окремого підприємства, галузі та 

економіки в цілому.  
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ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
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Воробйова Лариса Дмитрівна, к.т.н., доцент кафедри економіки 
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декан факультету управління підприємницькою діяльністю,  

Університет Туріба, Латвія 

 

На сьогоднішній день безробіття являється головною проблемою нашої 

країни. Безробіття можна пояснити як «зайву» робоча сила, тобто соціально-

економічне явище, коли певна кількість активного населення не має змогу 

знайти застосування своєї робочої сили.  

У ринковій економіці безробіття пояснюється як результат взаємодії 

попиту та пропозиції робочої сили. Дослідженням проблеми безробіття та 

регулювання зайнятості  займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені як 

С.І. Бандура, В.В. Близнюк, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, Е.М. Лібанова, 

Ю.М. Маршавін, Дж. Акерлоф, Л.Гроган, П.Дайамонд, Р.Джекман, А.Сміт, 

К.Терел тощо. Дані 2017 року свідчать про покращення рівня зайнятості, але 

слід враховувати, що в минулих роках була більша кількість не офіційно 

працюючого населення. Ця проблема потребує більш детального дослідження і 

постійного моніторингу.  

Проведемо оцінку рівня безробіття (зайнятості) українського населення за 

статтю, віковими групами та місцем проживання протягом 2014-2016 років 

(табл.1,2,3). 

Таблиця 1 

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання 

у 2014 році 

  у тому числі за віковими групами, років Працездатного 

віку 
  Всього 15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

Все 56,6 29,5 71,6 74,9 77,9 78,4 59,4 15,5 64,5 
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населення 

Жінки 51,9 25,2 62,7 67,7 74,6 78,7 54,6 13,8 61,1 

Чоловіки 61,8 33,6 80,2 81,9 81,2 78,2 65,3 18,1 67,8 

міські 

поселення 
56,9 28,4 74,2 76,6 78,9 79,3 58,6 12,5 65,5 

сільська 

місцевість 
55,9 31,8 65,2 69,8 75,4 76,6 61,2 22,9 62 

 

За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що найвище значення 

зайнятості припадає на вік 40-49 (78,4%), кількість безробітних жінок більша 

ніж кількість безробітних чоловіків майже на 10%. Також, зрозуміло, що міське 

населення має вищий рівень зайнятості ніж сільське, хоч і різниця не велика, а 

саме 1%. 

Таблиця 2 

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання 

у 2015 році 

  у тому числі за віковими групами, років Працездатного 

віку2   Всього 15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

Все 

населення 
56,7 28,2 71,8 74,3 79,1 78,6 61,7 14,5 64,7 

жінки 51,7 24,8 63,1 67,1 75,1 77,8 56,4 12,2 60,9 

чоловіки 62,2 31,3 80,1 81,3 83,1 79,4 68,2 17,9 68,7 

міські 

поселення 
57,4 25,6 74,4 76,4 80,5 80 62,1 13,1 66 

сільська 

місцевість 
55,1 32,7 66,3 68,6 75,7 75,7 60,9 17,5 62 

 

З даних таблиці 2 видно, що у 2015 році найбільш зайняте населення у 

віці 50-59 років, а саме 61,7%. Кількість зайнятих чоловіків переважає над 

кількістю зайнятих жінок як і у 2014 році. Рівень зайнятості міського населення 

переважає над сільським вже більш ніж на 2%. 

Таблиця 3 

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання 

у 2016 році 
  у тому числі за віковими групами, років Працездатного 

віку2   Всього 15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

Усе 

населення 
56,3 27 69,8 74,7 78,4 78,2 62,4 14,3 64,2 

жінки 51,6 24,4 60,8 67,2 74,3 77,7 57,8 12,3 60,2 

чоловіки 61,6 29,6 78,4 81,9 82,5 78,8 68,1 17,3 68,4 
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міські 

поселення 
57 24,1 71,5 77 80 79,6 63,2 12,9 65,5 

сільська 

місцевість 
54,9 32,1 66,3 68,5 74,5 75,5 60,9 17,5 61,6 

За даними таблиці 3 можна зробити висновок, що вік найбільш зайнятого 

населення не змінився у порівнянні з 2015 роком. Рівень безробіття серед жінок 

переважає над рівнем безробіття серед чоловіків на 1%. Також зростає різниця 

між зайнятим міським та сільським населенням. 

Протягом 2014-2016 років можна спостерігати значні зміни зайнятості за 

віковими групами, з кожним роком зростає кількість працюючих старшого віку 

та зменшується кількість працюючих молодих людей. Кількість безробітних 

жінок переважає над кількістю безробітних чоловіків протягом усіх трьох 

років. Рівень зайнятості міського населення зростає з кожним роком, а 

сільського, нажаль, з кожним роком йде на спад.  

Тож, не можна сказати, що динаміка зайнятості населення має позитивне 

чи негативне значення. Вона є досить різною в залежності від факторів оцінки. 

За офіційними даними рівень зайнятого населення протягом 2014-2016 років 

трохи більше 50%. Слід пам’ятати, що не всі працюють офіційно, тож дійсність 

даних Державної служби населення України достовірні не на 100%. 

Проблема безробіття на сьогоднішній день досить значна. Не завжди 

цьому причина низького попиту, а навпаки, саме низький рівень пропозиції. 

Отже, наступні наукові дослідження повинні бути направлені на вирішення 

проблеми безробіття та знаходження методів покращення рівня зайнятості 

населення України.  
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СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
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Економічна безпека має дуже важливе значення для України протягом 

багатьох років. Від її стану залежить економічна стабільність країни та 

наявність кризових явищ. Економічна безпека всієї країни залежить від 

економічної безпеки кожного її регіону. Тож, слід постійно слідкувати за 

станом економічної безпеки регіонів та її змін. 

Проблема економічної безпеки регіонів досліджені та висвітлені у 

роботах таких вчених як Т.М. Кисла, Ю.М. Харазішвілі, В.В. Лойко, 

В.І. Криленко, В.К. Антошкін, А.І. Сухоруков та інші. 

Для України проблема економічної безпеки має велике значення, що 

підтверджується динамікою питомої ваги збиткових підприємств [4]. На рис. 1 

можна спостерігати динаміку кількості збиткових підприємств протягом 2010-

2017 років. До 2015 бачимо позитивну динаміку, кількість збиткових 

підприємств йде на спад, а вже з 2016 року значення збільшується і у 2017 році 

стрімко йде вгору, що ніяк не свідчить про високий стан економічної безпеки в 

країні. 

 

Рис. 1 Кількість збиткових підприємств України протягом 2010-2017 рр. (%) 

Розглянемо складові економічної безпеки на рівні регіону (рис.1). 
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Рис.1 Складові економічної безпеки на рівні регіону 

Далі проведемо оцінку сучасного стану економічного розвитку регіонів 

України. 

1. Промисловість. За результатами аналізу можна зробити висновок, що 

обсяг реалізованої промислової продукції у всіх регіонах зменшився. 

Найбільше зменшення спостерігається у Луганській області, що понад 53%. 

2. Інвестиційна активність. Обсяг капітальних інвестицій має динаміку 

збільшення. Можна спостерігати значну диспропорцію інвестування регіонів. 

Найбільша частка інвестицій припадає на м. Київ (майже 30%), Київська 

область та Дніпропетровська, майже 10%, при цьому найменшу кількість 

інвестицій отримує Луганська та Чернівецька області, що менше 1% усіх 

капітальних вкладень.  

3. Зовнішня торгівля. За підсумками 2017 року експорт товарів 

збільшився у 21 регіоні, найбільше спостерігалось у Черкаській (на 69,4%), 

Житомирській (на 37,5%), Хмельницькій (на 30,5%), Тернопільській областях 

(на 29,5%), Закарпатській (на 28,6%). Зменшення обсягів експорту 

спостерігалось у 5 регіонах, найбільш помітно у Донецькій (на 60,3%) і 

Луганській (на 45,4%). Обсяг імпорту товарів і збільшувався і зменшувався в 

різних регіонах. Найбільш помітне збільшення у Херсонській області (на 

45,8%), а зменшення у Житомирській області (на 41,8%). 

4. Доходи обласного бюджету. У цілому ресурс місцевих бюджетів у 2017 

році збільшився у порівнянні з 2016 на 59,1 млрд. грн., що на 17,6%. 

5. Доходи населення. Збільшення спостерігається у м. Києві, 
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Дніпропетровській, Одеській областях.  

Тож, за результатами дослідження можна зробити висновок, що 

економічна безпека країни є головним індикатором економічного стану всієї 

країни. І зараз, в сучасних умовах економічної та політичної кризи не має 

можливості підвищувати та стабілізувати економічну безпеку регіонів країни. 

Це видно з незадовільних економічних показників, які спостерігаються у всіх 

регіонах. Тому надалі слід проводити наукові дослідження, що направленні на 

знаходження способів та заходів подолання кризових явищ в країні. 
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Однією з найважливіших характеристик організації є 

конкурентоспроможність. Конкурентний потенціал є основою для забезпечення 

конкурентоспроможності будь-якої організації, яка бере на себе ринкові 

відносини. Необхідність дослідження конкурентного потенціалу та його оцінки 

обумовлена тим, що «знання основних його складових й ступеня їх розвитку у 

конкретній компанії визначить майбутні напрямки розвитку діяльності 

підприємства». [3] 

Термін «потенціал» з латинської мови перекладається як «приховані 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1779
http://www.ukrstat.gov.ua/
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можливості». Поняття «конкурентний потенціал» у науковій літературі має 

декілька підходів щодо його трактування. Але найбільш поширеним можна 

вважати такий підхід, що розкриває дане поняття через сукупність наявних у 

підприємства ресурсів та можливостей. [2] 

Ресурсний потенціал підприємства є основою формування конкурентного 

потенціалу. В основі ресурсного потенціалу, якщо виходити з поняття «ресурс», 

знаходяться кошти, запаси, а, в широкому сенсі, все те, що може бути 

використано або перетворено в процесі функціонування організації для 

досягнення будь-якої мети та реалізації різних завдань[5]. 

Здатність забезпечувати підприємству конкурентні переваги на тому чи 

іншому ринку – це ще одна з обов’язкових ознак конкурентного потенціалу, яка 

відрізняє його від будь-якого іншого потенціалу підприємства. Тобто, можна 

сказати, що внутрішній (ресурсний) потенціал співвідноситься із зовнішнім 

(ринковим) потенціалом і в тому випадку, якщо вони відповідають один 

одному, у підприємства виникають певні можливості [4]. 

Виходячи з трактування конкурентної переваги, запропонованої Р.А. 

Фатхутдіновим, конкурентну перевагу підприємства можна визначити як будь-

яку ексклюзивну цінність, притаманну підприємству яка дає йому перевагу над 

конкурентами.  

Конкурентні переваги можуть бути класифіковані за різними ознаками: 

по використанню – вони можуть бути реальними (реалізованими) і 

потенційними, за ступенем стійкості можна розділити на низькостійкі, 

середньостійкі та високостійкі. При цьому чим вище стійкість конкурентної 

переваги, тим важливіше його роль в забезпеченні стабільного функціонування 

підприємства.[1] 

Згідно з підходом Е.Е. Панфілової, ступінь стійкості конкурентної 

переваги визначається такими характеристиками: важкою відтворюваністю, 

тривалістю використання, стійкістю до нейтралізації з боку конкурентів. 

Конкурентний потенціал – це та частина ресурсного потенціалу 

підприємства, який з урахуванням ринкових можливостей забезпечує 
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формування конкурентних переваг та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. [1]. 

Етапи методики оцінки величини конкурентного потенціалу 

підприємства: 

1. Проведення аналізу ринку та виявлення відносних конкурентних 

можливостей підприємства. При цьому можна використовувати різні методики 

аналізу середовища підприємства (STEP-аналіз, SWOT-аналіз та ін.); 

2. Визначення конкурентних переваг підприємства та ресурсів на яких 

вони засновані. Через те, що конкурентні переваги можуть базуватися на 

кадрових, інформаційних, виробничих, технологічних, фінансових, 

маркетингових, інноваційних та інших ресурсах, то представляється за 

можливість з використанням експертного методу визначати які ресурси 

підприємства, а також в якому ступені формують ту чи іншу конкурентну 

перевагу; 

3. Вартісна оцінка кожної конкурентної переваги з виділенням статей 

витрат; 

4. Розрахунок величини сукупного конкурентного потенціалу в 

вартісному вираженні. Сукупний конкурентний потенціал може бути 

розрахований як сума вартісних оцінок конкурентних переваг підприємства; 

5. Розрахунок рівня конкурентного потенціалу підприємства. Рівень 

конкурентного потенціалу, розраховується як відношення величини сукупного 

конкурентного потенціалу в вартісному вираженні до організаційного 

потенціалу (наприклад, балансової вартості майна організації). Даний показник 

дозволяє оцінити яку частку в ресурсному потенціалі організації займає 

конкурентний. [1] 

Таким чином, з економічної точки зору найбільш важливим є не величина 

конкурентного потенціалу (абсолютна або відносна), а ефективність його 

реалізації. При цьому, видається логічним, що рівень конкурентного потенціалу 

повинен бути оптимальним. Так, при недостатній величині конкурентного 

потенціалу, організації складно буде конкурувати на ринку і, як наслідок, це не 
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дозволить максимально ефективно реалізувати наявний конкурентний 

потенціал. [3] 
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В сучасних умовах розвитку економічних процесів для машинобудівних 

підприємств важливою є побудова результативної системи управління 

економічною ефективністю, яка ґрунтується на концепціях та методологіях 

інформаційних систем. Управління економічною ефективністю на 

підприємствах має великий вплив на його загальний стан та є одним із засобів 

підвищення конкурентоспроможності. Для машинобудівних підприємств 

механізм управління економічною ефективністю – це основа його діяльності та 

запорука стабільного розвитку.  

Питанням управління економічною ефективністю займались як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема Г.М. Захарчиним, І.Д. Падерін, Ю.А. 

Долгоруков, Й.М. Петрович, В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьов, І.В. Ковальчук, 

О.О. Гетьман, В.М. Шаповал та ін. 
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Аналізуючи діяльність машинобудівних підприємств в Україні за останні 

роки, було визначено, що галузь знаходиться у нестабільному стані (рис.1).  

 

Рис. 1 Результат від операційної діяльності машинобудівних підприємств 

за 2011-2016 рр. [1] 

За даними рис. 1 можемо спостерігати значне погіршення показників 

починаючи з 2012 р., що зумовлено кризовими явищами в країні. Не зважаючи 

на покращення результатів у 2016 році, все ж таки рентабельність від 

операційної діяльності має досить низькі значення, що обумовлює важливість 

створення дієвого механізму.  Механізм управління економічною ефективністю 

є обов’язковою складовою системи управління, що формується з певних 

складових, які у свою чергу забезпечують безперебійне виробництво з 

використанням усіх потенційних можливостей підприємства [3].  

Сформований механізм повинен відповідати загальнометодичним 

вимогам, включати в собі загальні принципи роботи та методи, завдяки яким 

можна досягнути поставлених цілей. Усі складові повинні мати практичний 

характер, бути обґрунтованими, планомірними та гнучкими. Тож, відповідно до 

загальних методичних положень було розроблено механізм управління 

економічною ефективністю для машинобудівних підприємств (рис. 1). 
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Рис. 1 Механізм управління економічною ефективністю на 

машинобудівному підприємстві  

Отже, зважаючи на тяжкий стан галузі, запорукою ефективного розвитку 

машинобудівного підприємства є створення дієвого механізму управління 

економічною ефективністю. Сформований механізм повинен містити в собі 

загальнометодичні положення та відповідати встановленим нормам. При 

проведенні дослідження було виявлено, що саме від управління ефективністю 

залежить стан підприємства, тож у сформованому механізмі саме це й відіграє 

вирішальну роль.  
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У сучасних умовах господарювання виникає багато загроз, які 

перешкоджають ефективній діяльності машинобудівних підприємств. В 

результаті цього галузь знаходиться на досить низькому рівні розвитку. Така 

ситуація змушує підприємства шукати шляхи, які в змозі забезпечити їх сталий 

розвиток. Інноваційна діяльність забезпечує довгострокові конкурентні 

переваги, а також можливості виходу продукції на нові ринки, що у свою чергу 

є запорукою безпечного розвитку підприємств. 

Одним із інструментів поліпшення стану галузі є саме управління 

інноваційною діяльність в контексті безпечного розвитку підприємств. Дане 

питання було висвітлено у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 

серед яких М. Портер, М. Мартиненко, О. Віханський, Д. Кілланд, Г. Кунц, 

Г. Дмитренко, Л. Забродська, К. Боумен, Ф. Хміль та ін. 

Машинобудування в Україні має значний вплив на загальний стан 

економіки. Зважаючи на дані обставини, постає необхідність в розвитку галузі, 

яка на даний момент часу знаходиться у важкому стані. Така ситуація, у першу 

чергу, спричинена низькою інноваційною активністю на машинобудівних 

підприємствах, що перешкоджає не тільки їх розвитку, а й вітчизняної 

економіки в цілому. 

При аналізі статистичних даних (рис. 1) було виявлено, що починаючи з 

2011 року відбувається поступове падіння обсягів виробництва, натомість з 

2014 року, спостерігається значне підвищення інноваційної активності 

підприємств, що позитивно вплинуло на результати діяльності в 2016 році. 

Підвищення інноваційної активності свідчить про зацікавленість підприємств у 

впровадженні нових технологій та загальному розвитку галузі. 

Зважаючи на динаміку останніх років, все ж таки спостерігається 

необхідність в прийнятті належних заходів щодо поліпшення ситуації. З точки 

зору економічної безпеки, управління інноваційною діяльністю – досить 

вагомий інструмент, який забезпечить підвищення результативності 

підприємств. Управління інноваційною діяльністю в контексті безпечного 

розвитку підприємства розглядає безпеку на різних рівнях: поточна безпека, 
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тактична безпека і стратегічна безпека (рис.2). 

 

Рис. 1 Динаміка кількості інноваційно-активних промислових 

підприємств України і темпів зростання обсягів промислової продукції, зокрема 

машинобудування (2010-2016 рр.)[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структура інноваційної безпеки машинобудівного підприємства  

 

Тож, для ефективного розвитку машинобудівного підприємства 

необхідно зосереджувати свою увагу на управлінні інноваційною діяльністю на 

всіх рівнях економічної безпеки [4]. Такий курс розвитку дає змогу 

підприємствам розширювати свій потенціал та підвищувати економічні 

результати. Таким чином, активізація інноваційної діяльності є необхідною 

складовою безпечного розвитку підприємств, що є можливим при виконанні 

умов: 

стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах; 

контроль за  інноваційною діяльністю на підприємствах; 

 управління інноваційною діяльністю на різних рівнях. 

Список використаної літератури: 
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характеризується 

спроможністю займати 

вагомі позиції на 
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Проблема підробленої продукції на українському ринку існує вже давно, 

обсяги контрафакту продовжують збільшуватися загрозливими темпами, 

досягаючи виробництва у промислових масштабах. Не можна не відзначити, що 

виробники контрафакту використовують у виробництві передові технології, 

підвищується якість упаковки підроблених товарів і споживач досить часто не 

може відрізнити оригінал від підробки. Наявність низької якості купленої 

підробки підриває у споживача довіру до бренду, знаджує вартість об’єктів 

інтелектуальної власності, виробники втрачають свої позиції на ринку, що 

призводить до зниження обсягу продажів. Контрафакт і нелегальні поставки 

сірого імпорту завдають великої шкоди як сумлінним виробникам та 

імпортерам, так і торгуючим організаціям і кінцевим споживачам. Зокрема, 

значних збитків зазнають виробники автозапчастин на цільових ринках яких 

контрафактні вироби займають більше 30 %. У цих умовах значної важливості 

та актуальності набувають питання розробки науково-обґрунтованих методів і 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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методичних підходів до визначення розміру економічних збитків, які несуть 

правовласники від порушення їх виключних прав. 

Аналіз світового, європейського та національного ринку дозволяє зробити 

висновок про те, що сучасний стан контрафакції різних видів продукції набуває 

все більш масового характеру. Обсяг контрафакту в окремих сферах 

підприємницької діяльності порівняльний з обсягами легального виробництва, 

а нерідко і перевищує його. Місткість світового ринку контрафактної продукції, 

за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, становить 

близько 650 млрд. доларів. При цьому спостерігається тенденція стійкого і 

істотного зростання обороту підробленої продукції: обсяг світового ринку 

контрафактної продукції до 2016 може перевершити 1,6 трлн дол. У результаті 

в тіньовому обігу залишаються грошові кошти, співмірні з вартістю офіційно 

визначеного валового національного продукту, завдається суттєва шкода 

українському  бізнесу, створюється  загроза життю і здоров'ю громадян і т.ін. 

Економічні та соціальні збитки при цьому виявляються величезними і важко 

піддаються обчисленню. Сформоване положення загрожує міжнародному 

престижу України, заважає її вступу в міжнародне економічне співтовариство. 

За даними аналітиків щорічні втрати компаній - виробників через шахрайство в 

галузі прав інтелектуальної власності оцінюються в сотні мільярдів доларів.  

В 2013-2016 рр. в нашій країні органами державної інспекції з питань 

захисту прав споживачів, було проведено більш 20 тис. перевірок продукції на 

предмет її відповідності зазначеними вимогам, чільне місце серед яких займає 

дотримання виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності. В результаті 

незаконна продукція була виявлена в 28% випадків. Відзначається зростання 

обсягів вилучених з обігу продуктів харчування, алкогольних та 

безалкогольних напоїв, тютюнових виробів, програмного забезпечення, 

автозапчастин, виробів легкої промисловості. Частка цих фальсифікованих 

товарів перевищує 20% від загального обсягу виготовлення.  

Проведене дослідження свідчить про те, що склад неформальної 

економіки досить різнорідний, включає тіньову і кримінальну економічну 
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активність, домашню працю по самозабезпеченню сімей і мережеві обміни між 

домогосподарствами на неринковій основі. З цього виходить, що навіть при 

істотному зниженні тіньової складової неформальна економіка збереже свої 

позиції за рахунок інших сегментів і видів діяльності, але зі зміною наслідків 

для соціально економічного розвитку країни в цілому.  

На наш погляд, в структурі неформальної економіки кримінальній 

економіці приділяється особливе значення. Її функціонування пов'язане в 

першу чергу з наявністю значного ринку контрафактної і фальсифікованої 

продукції. Актуальність наукового осмислення цієї проблеми пов'язана з тим, 

що значна частина господарської практики в нашій країні не регулюється 

законами і контрактами, а існує на основі соціальних норм і приватних 

домовленостей. Виникає питання про характер таких домовленостей, механізм 

їх прийняття і підтримки. Потреба осмислення неформальної економіки в 

різноманітті її проявів, з використанням широкого спектру дослідницьких 

підходів обумовлює актуальність і важливість проблем, які покладено в основу 

дисертаційної роботи.  
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Економіку будь-якої країни неможливо уявити без залучень іноземних 

інвестицій. Вкладення великих капіталів допомагає країні досягти високого 

науково-технічного прогресу, забезпечити економічну гнучкість, активізувати 

підприємницьку діяльність. Щодо України, то для світового ринку країна не є 

інвестиційно привабливою, що говорить про необхідність вирішення цієї 

проблеми та створення сприятливого інвестиційного клімату[5]. Хоча варто 

визнати, що наша країна володіє достатніми ресурсами для вкладу іншими 

більш економічно-розвинених держав. Це можуть бути інвестиції у сільське 

господарство, промислові підприємства, туризм або енергетичну галузь.  
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Метою дослідження є встановлення значення іноземних інвестицій для 

України, визначення проблем, з якими зіштовхується країна на сьогоднішній 

день та пошук шляхів покращення інвестиційного клімату. 

Інвестиційний клімат – це перелік головних чинників (економічних, 

культурних, політичних), які приваблюють або відштовхують інвесторів. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення 

капітальних інвестицій, у січні – червні 2016 року залишаються: промисловість 

– 33,7 млрд. грн., будівництво – 15,0 млрд. грн., інформація та телекомунікації – 

14,5 млрд. грн., сільське, лісове та рибне господарство – 9,4 млрд. грн., оптова 

та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 

7,6 млрд. грн., транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність – 6,0 млрд. грн., операції з нерухомим майном – 3,8 млрд. грн [4]. 

Незважаючи на складну економічну ситуацію у країні (війна на Сході, 

незаконна анексія Криму) у січні-червні 2015 року в економіку України 

іноземними інвесторами вкладено 1042,4 млн. дол. США та вилучено 351,3 

млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) [2]. Протягом 2014-

2015 років Урядом України вжито комплекс заходів зі створення якісно нових 

умов ведення бізнесу, що мають забезпечити відбудову економіки України та її 

стабільний розвиток. Завдяки цьому, у рейтингу Світового банку «Doing 

Business 2015» Україна за показником легкості ведення бізнесу займає 96 місце 

серед 189 країн світу (у 2014 році - 112 місце) [3]. У 2015 році інвестиції 

надходили із 133 країн світу. Основними інвесторами (83% загального 

капіталу) припадають на такі країни: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, 

Велика Британія, Франція, Швейцарія, Італія. У 90% випадків інвестиції 

припадають або на промислові регіони (Дніпропетровська, Запорізька, Івано-

Франківська), або на великі наукові центри (Київ, Львів, Одеса) [2].  

Основна частина вкладень (226 млн) зроблено у фінансову і страхову 

діяльність. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій 

залишаються власні кошти підприємств та організацій (освоєно 69,4% 

капіталу). Щодо зворотного зв’язку, то Україна інвестує на 2017 рік у 46 країн 
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світу, найбільше до Кіпру (93%) [3]. В Україні управління інвестиціями 

здійснюється правовими інструментами та важелями грошово-кредитної 

політики. Відсутність професійного регулювання розвитку інвестиційної 

діяльності банків з боку держави компенсується реальною практикою, яку 

реалізують, в основному, банки з іноземними інвестиціями. Найбільш відомими 

гравцями на інвестиційному ринку України є ІНГ-банк Україна (Голландія), 

ОТР-Банк (Угорщина), Креді Агріколь Банк (Франція), УкрСиббанк, Райфайзен 

Банк Аваль (Австрія) [1]. 

Основні проблеми, що перешкоджають Україні приваблювати іноземних 

інвесторів: 

1) відсутність чіткої економічної стратегії; 

2) нестабільність політичної ситуації у країні; 

3) корупція та нестабільність податкової системи; 

4) втручання держави у приватний бізнес [1, 2, 3, 4].  

Незважаючи на деякі недоліки, все ж мінімальні зрушення у нашій країні 

відбулися: по-перше, законодавство України тепер визначає гарантії діяльності 

для інвесторів, засади реалізації державно-приватного партнерства, по-друге, 

відбувається націоналізація інвестиційної діяльності, по-третє, на сьогоднішній 

день підписано більше ніж 70 угод для взаємного захисту інвестицій [2].  

Отже, можна сказати, що складна економічна ситуація та відсутність 

чіткого механізму інвестиційної діяльності знижують привабливість України на 

світовому ринку вкладень. Україна має подбати про залучення іноземних 

капіталів до недержавних сфер, щоб отримати позитивні результати та 

забезпечити достатній рівень добробуту населення.  
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Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на 

національному та міжнародних ринках є одним з найважливіших завдань в 

сучасних умовах реформування економіки України. Однією з основних 

складових процесу, що забезпечує успішне функціонування підприємств є 

інноваційна діяльність, що потребує прискорення розвитку інноваційних 

процесів на підприємствах різних форм власності.  

Протягом останніх років Урядом було прийнято ряд рішень, постанов та 

державних програм, які були спрямовані на підвищення інноваційної 

результативності діяльності підприємств, більшість з яких реалізувати в 

повному обсязі в реальній економічній ситуації не вдалося. Розв’язання 

економічних суперечностей між інтересами держави та орієнтованими на 

інноваційний шлях розвитку підприємствами потребує подальших 

досліджень[4]. 

Метою нашого дослідження є оцінка стану інноваційного розвитку 

підприємств України, визначення головних перешкод їх діяльності та 

можливих шляхів розвитку, за яких підприємства зможуть активно 

впроваджувати в виробництво інноваційні розробки. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9(1)__29
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Головними проблемами, що стримують інноваційний процес на 

підприємствах України можна назвати: 

1) недостатню кількість фінансів для забезпечення наукових досліджень і 

впровадження інноваційних розробок. Фінансування в більшості відбувається 

за рахунок самих підприємств; 

2) відсутність належної підтримки з боку держави, державних гарантій, 

страхування та стимулювання інноваційної діяльності; 

3) міграцію наукових працівників. Щорічно через цю тенденцію Україна 

втрачає близько 1 млн дол. [1]. 

За даними таблиці 1, бачимо, що незважаючи на перешкоди зазначені 

вище, в України є великий потенціал для успішного інноваційного розвитку. В 

період 2010–2015 рр. спостерігалось зростання кількості промислових 

підприємств, що впроваджували інновації, їх питома вага у 2015 р. збільшилася 

на 3,7 %, порівняно із 2010 р. Кількість нових технологічних процесів за 

аналогічний період скоротилася на 826 одиниць, також відбулося скорочення 

маловідходних, ресурсозберігаючих – на 21 одиницю та значний приріст 

виробництва інноваційних видів продукції – із 2408 найменувань у 2010 р. до 

3136 – у 2015 р., тобто на 728 найменувань. Виробництво нових видів техніки 

за аналізований період збільшилось на 303 найменування. 

Таблиця 1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах в Україні 

за 2010–2015 рр. [2]. 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Питома вага підприємств, що 

впроваджували інновації, % 

11.5 12.8 13.6 13.6 12.1 15.2 

Впроваджено нових 

технологічних процесів, од. 

2043 2510 2188 1576 1743 1217 

У т.ч. маловідходні, 

ресурсозберігаючі 

479 517 554 502 447 458 

Освоєно виробництво 

інноваційних видів продукції, од. 

2408 3238 3403 3118 3661 3136 

з них нові види техніки 663 897 942 809 1314 966 
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Для вирішення існуючих проблем з інноваційного розвитку підприємств, 

можна запропонувати наступний комплекс організаційно-економічних заходів з 

боку держави: 

– покращення фінансового забезпечення шляхом встановлення 

податкових знижок, надання пільгових кредитів, використання прискорених 

методів амортизації обладнання; 

– забезпечення сприятливого клімату для створення власних 

наукомістких виробництв повного циклу завдяки використанню різних форм 

державної підтримки, зокрема впровадження системи державних гарантій і 

страхування інноваційної діяльності, грантів, розробки і задіяння механізму 

технічнологічної підтримки та передачі у користування приватних підприємств 

державних технологій і ноу-хау, що сприятиме зниженню витрат [3]; 

– розвиток інноваційної інфраструктури шляхом створення  сприятливого  

середовища для розвитку інноваційних процесів, а також підтримка  діяльності 

виробничо-технологічних, інноваційних та наукових структур. 

Отже, можемо зробити висновок, що рівень використання інноваційного 

потенціалу в Україні є недостатнім, тому розвиток інноваційної діяльності 

повинен стати невід’ємною складовою частиною реформування економіки 

країни. Впровадження запропонованих вище змін дасть можливість суттєво 

підняти рівень інноваційної діяльності підприємств і слугуватиме надійним 

підгрунтям для модернізації та інтеграції України до європейського і світового 

ринку. 
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Транснаціональні корпорації (ТНК) все більше посилюють свою роль та 

вплив на функціонування сучасних економічних систем, приймаючи пряму та 

oпoсeрeдкoвaнy yчaсть у свiтoвих економічних і полiтичних прoцeсaх, чим 

вiдiгрaють вaжливy рoль у рoзвиткy еконoмiки України. 

Зараз на території України діють такі ТНК: McDonald's Corporation, Nestle 

S.A., British Petroleum, American Tobacco, Procter&Gamble, Shell, Coca-Cola, 

Unilever, PepsiCola та деякі інші. 

Діяльність транснаціональних корпорацій здійснює безпосередній вплив 

на стан платіжного балансу, обсяги виробництва, зовнішньоторговельний 

оборот, зайнятість, конкурентоспроможність економіки країни. Інвeстицiйнa 

дiяльнiсть ТНК в Укрaїнi має одночасно пoзитивний i нeгaтивний вплив нa 

eкoнoмiчнe життя крaїни (тaблиця 1). 

Таблиця 1 

Вплив ТНК нa національну економіку Укрaїни [1] 

Позитивний вплив Негaтивний вплив 
Зaпозичення мiжнaродного досвiду Зaбруднення нaвколишнього середовищa 

Розширення тa модернiзaцiя виробництвa Шкiдливi умови прaцi 

Створення робочих мiсць Бaнкрутство вiтчизняних пiдприємств 

Нaдaння якiсного соцiaльного тa медичного Нещaдне використaння ресурсiв 
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обслуговувaння приймaючої крaїни 

Нaдaння нових технологiй Зaкритий доступ до iнновaцiйних проектiв 

Фiнaнсувaння виробництвa Вiдмивaння коштiв 

 

З представленої вище таблиці, можемо зробити висновок, що з одного 

боку діяльність ТНК в Україні дає позитивний вплив, оскільки корпорації 

демонструють високу продуктивність праці та капіталу, приносять нові 

технології та ефективний менеджмент, але вони орієнтовані на залучення до 

системи міжнародного розподілу праці тільки високодохідних галузей 

української економіки, що може призвести до занепаду менш дохідних її 

сегментів. 

Діяльність ТНК на території України є важливим чинником для 

залучення іноземних інвестицій. Маючи значний потенціал для іноземних 

інвесторів, який характеризується відносно великим і зростаючим ринком, 

наявністю факторів виробництва, інфраструктури, вигідним географічним 

положенням, національна економіка не в повній мірі використовує наявні 

можливості збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій. Це спричинено, 

зокрема, наявністю багатьох факторів що стримують приплив іноземного 

капіталу та ускладнюють процес інтеграції України у глобальну фінансову 

систему. Серед них: нестабільність і юридична невизначеність податкового 

законодавства, недостатня прозорість фінансового ринку та процесів 

приватизації, недостатня захищеність прав власності, складна політична та 

економічна ситуація. 

Отже, діяльність ТНК є важливою складовою для економіки України, 

оскільки її політика спрямована на широку інтернаціоналізацію напряму 

залежить від об’єму прямих іноземних інвестицій. Незважаючи на існуючі 

проблеми, які потребують врегулювання, іноземні ТНК продовжують свою 

діяльність на території України. Залучення прямих іноземних інвестицій 

відкриває для України доступ до фінансових ресурсів ТНК, а також полегшує 

інтеграцію до світових економічних процесів та зовнішніх ринків. 
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Recently, in the world economic environment, more attention has been paid to 

the issues of regulatory risk management or, as they are often called, compliance 

risks. 

For the purpose of profound disclosure of the essence of the category "risk" we 

consider it expedient to investigate the origin of the term and its modern 

interpretation in different languages. The term "risk" in different languages means 

close concepts: in Greek, the words "ridsikon", "ridza" mean "rock"; in Italian, 

"risiko" - "danger, threat" and "risicare" - "maneuver between rocks"; in the French 

"risqoe" - "to bypass the cliff, the rock". Some German scientists consider the word 

"risk" to be to some extent a vulgar version of the Latin term "resecum" (in 

translation - "danger", "rock"). 

The connection of the given interpretations with the word "rock" is not 

accidental. As is known, seafarers considered collisions with the coastal rock a 

serious danger with possible catastrophic consequences. 

Compliance risk is an intermediate element of two concepts - the probability of 

occurrence of losses appears due to non-compliance by the organization and its 

employees with the requirements of legislation, regulatory legal acts of the authorized 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/183.pdf


 97 

body, internal documents regulating the procedure for rendering services and 

conducting operations in the financial market, as well as legislation of foreign states 

that exert influence on the company's activities and is minimized with the qualitative 

construction of the compliance system. 

In other words, compliance risks are the risks of lost profits or losses due to 

conflicts of interest and due to discrepancies between employees' actions to internal 

and external regulatory documents. At the same time, the conflict of interests is a 

contradiction between the property and other interests of the financial market entities, 

as a result of which the action (or inaction) of one party causes losses (or leads to a 

decrease in profits) to the other party or entails other adverse consequences for the 

other party. 

The discrepancy between employees' actions to internal and external regulatory 

documents is the common factor that links the notions of "legal risk" and 

"compliance-risk". According to some practitioners, "the compliance risk group is 

more extensive due to the inclusion in it of risks related to the implementation of 

standards of corporate ethics and internal codes of conduct, which in no case should 

be included in legal risks, due to discrepancies in the norms of law and morality." 

In the course of their activities, industrial enterprises are required to comply 

with the requirements of applicable laws, regulations, standards and regulatory 

requirements - for example, antitrust, labor, personal data legislation and others. But 

in some cases, not related to the deliberate actions of company employees, violations 

still arise, so compliance compliance (once again, note that the concept identical to it 

is "regulatory risk") is an indispensable attribute of the functioning any enterprise, 

including industrial. The emergence of compliance risk may be due to the following 

reasons: 

- violation by employees of the company of Ukrainian legislation and 

regulations; 

- violation by employees of internal documents of the company; 

- conflict of interests in the activities of the company and its employees; 
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- the objective inability of the company to adapt new products / services to new 

external requirements (for example, due to the capacity of innovations, insufficient 

time for their implementation, lack of qualified personnel or financial resources); 

- imperfection of rules and regulations (for example, legal conflicts, divergence 

of legal requirements and practices of their application, ambiguous interpretation of 

supervisory requirements); 

- imperfection of internal procedures and procedures for the performance of 

basic transactions and other transactions; 

- non-compliance by employees with established procedures and procedures; 

- imperfection of the organizational structure of the company in terms of 

distribution of powers of units and employees; 

- inefficiency of internal control; 

- adverse external circumstances that are beyond the control of the enterprise. 

The likelihood of implementing compliance risk significantly increases: 

- absence of preliminary legal expertise of draft contracts, internal documents, 

correspondence with counteragents and state bodies, or non-removal of comments by 

the legal service on these documents; 

- absence of written explanations of state bodies on actual and typical questions 

of application of the legislation of Ukraine. 

Some authors all the variety of reasons for the emergence of compliance risks 

reduced to factors of an objective nature and factors of a subjective nature. So, 

Y.V.Truntsevsky notes that the objective factors should be attributed [1]: 

- the positive uncertainty of legal norms and the diversity of specific life 

circumstances that they are regulated; 

- objective lagging of the right from the development of social relations; 

- the existence of areas of public relations falling under the legislative default; 

specificity of the language of law; 

- presence of logico-structural defects of law (gaps, collisions of norms and 

collisions of interpretations, imperfection of legal and terminological constructions, 

etc.). 
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Subjective factors include the individual characteristics of subjects of 

interpretation, which are expressed: 

a) in the level of his legal conscience (legal knowledge, the presence of 

deformation of the legal conscience, legal attitudes and the readiness of the 

individual); 

b) in legal (professional) experience and other personal qualities; 

c) in actual dependence under formal independence from economic, political, 

departmental, individual and other interests. 
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3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 

ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
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На сучасному етапі розвитку економіка України знаходиться в тяжкому 

положенні і переживає інвестиційну кризу. За теперішніх умов, одним з 

основних з джерел фінансування можуть виступати  прямі іноземні інвестиції, 

які забезпечать можливість використання нових знань, технологій та будуть 

сприяти прискоренню економічного зростання держави.  
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Основною проблемою з якою стикається більша частина країн світу є не 

недостатність інвестиційних ресурсів, а як правило відсутність сприятливого 

інвестиційного клімату,  або відсутність сприятливого інвестиційного поля 

держави. Як наслідок  не відбувається надходження інвестицій від 

потенціальних іноземних інвесторів.  Негативні характеристики інвестиційного 

клімату України зображено на рис.1.   

Отже, як видно з рис.1. в Україні сформувався малосприятливий 

інвестиційний клімат, який спричиняє відсутність надходження іноземних 

інвестицій в економіку України.  

Проте не слід забувати, що окрім перелічених проблем, існує ще одна, яка 

і досі залишається однією з основних, це неготовність внутрішніх інвесторів 

інвестувати власні кошти в розвиток української економіки. Відбувається відтік 

українського капіталу за кордон. Тобто першочерговим завданням для 

збільшення  частки іноземних інвестицій є повернення українського капіталу з-

за кордону. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми інвестиційного клімату України  

Недосконалість відповідної законодавчої бази 

Необхідним є створення досконалого прозорого правого поля , першочерговим завданням 

котрого є створення регульованої системи прав власності 

Неврегульованість законодавчого забезпечення процесу інвестування та надмірна 

фіскальна активність держави 

В даному випадку йдеться про часті зміни умов залучення іноземних інвестицій та велику 

частку вилучення прибутку (нестабільність податкових ставок та правил нарахування). Дані 

фактори є одними з основних, що перешкоджають веденню бізнесу в Україні. Виникає 

необхідність створення стабільної податкової системи, що передбачає невисоке обкладання 

прибутків і побудованої на тих же засадах, що й системи в розвинених країнах світу 

Наявність обтяжливої митної політики України 

В результаті цього інвестори стикаються з перешкодами під час ввезенні необхідного 

обладнання, сировини та матеріалів, вивезення продукції 

 

Нерозвиненість державних інституцій, які зможуть здійснювати супровід іноземним 

інвесторам 

Значні темпи інфляції 

які перевищують аналогічні показники країн ЄС 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рис.1. Основні проблеми інвестиційного клімату України  

 

Отже, дослідивши основні проблеми щодо залучення іноземних 

інвестицій в економіку України, залишається відкритим питання, щодо 

формування сприятливого інвестиційного поля держави. Зауважимо, що 

основною метою будь-якого інвестора є отримання прибутку і гарантії 

повернення вкладених коштів в повному обсязі в майбутньому. Тобто, 

головною метою сприятливого інвестиційного поля держави повинно стати 

спроможність забезпечити цю віддачу. Створення таких умов інвестування які 

б гарантували економічну безпеку з боку держави, одночасно сприяли 

максимальному зближенню пріоритетів держави  з інтересами іноземних 

інвесторів має стати першочерговим завданням. З огляду на це виникає 

подальша потреба у створенні ефективного організаційно - економічного  

механізму формування сприятливого інвестиційного поля держави.   
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Низька якість життя українського населення 

Як результат низька купівельна спроможність громадян та відсутність попиту на внутрішньому 

ринку на товари та послуги, що могли б вироблятися на новостворених підприємствах, за 

допомогою залучення іноземного капіталу 
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Рівень розвитку науки та наукових досліджень залежить від стану 

фінансування державних наукових програм, а саме витрат на проведення 

наукових досліджень та підтримку наукових-дослідних установ. 

Проаналізувавши стан наукових досліджень в Україні ми зробили висновок, що 

нажаль динаміка кількості нових відкриттів прямує в напрямку зменшення. 

Наші науковці та вчені мають високий науковий потенціал та бажання 

проводити дослідження, головна проблема криється саме у фінансуванні. 

Питанням розвитку та функціонування науки займались такі вчені 

Т. М. Безверхнюк, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко, М. К. Галабурда, 

А. Ф. Мельник, А. О. Монаєнко, О. Ю. Оболенський та ін. Зважаючи на 

науковий доробок даних учених, сьогодні актуальним є дослідження стану 

науки на вітчизняному просторі у розрізі наявних можливостей фінансування з 

метою формування чіткої основи для ефективної реалізації подальших реформ. 

Авторами проведено аналіз витрат за такими напрямками розподілу: 

фундаментальні наукові дослідження, прикладі наукові дослідження, науково-

технічні (експериментальні) дослідження. Результати аналізу представлено у 

таблиці 1.  

За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що загальні витрати на 

виконання наукових досліджень і розробок збільшувались протягом 2010-2016 

років, крім 2014 року, коли кількість витрат зменшилась. При цьому найбільше 

витрат було здійснено на науково-технічні (експериментальні) розробки і вони 

збільшувались з кожним роком. Також, можна спостерігати збільшення витрат, 

хоч і незначне, на прикладні наукові дослідження. Витрати на фундаментальні 

наукові дослідження майже не змінюються.  

Таблиця 1 

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 

 за 2010-2016 роки (млн грн) [2] 

Роки 
Усього, у фактичних 

цінах 

У тому числі на виконання 

фундаментальних 

наукових досліджень 

прикладних наукових 

досліджень 

науково-технічних 

(експериментальних) 

розробок 

2010  8107,1 2175 1589,4 4342,7 

2011  8513,4 2200,8 1813,9 4498,7 
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2012  9419,9 2615,3 2023,2 4781,4 

2013  10248,5 2698,2 2061,4 5488,9 

2014  9487,5 2452 1882,7 5152,8 

2015  11003,6 2460,2 1960,6 6582,8 

2016  11530,7 2225,7 2561,2 6743,8 

 

За результатами аналізу можна спостерігати позитивну тенденцію 

розмірів витрат на наукові дослідження та розробки, при цьому рівень науки в 

країні не на досить високому рівні. Державне фінансування наукових 

досліджень та розробок є незначним. Слід зазначити, що останнім часом 

фінансування здійснюється саме на державному рівні. Підприємства та 

установи, враховуючи кризу, не активно вкладають кошти в науку. Державне 

фінансування здійснюється лише в найважливіших сферах, саме тому не може 

охопити усі наукові проекти, тож велика їх частина залишається поза увагою 

держави [1]. 

Отже, в результаті дослідження була виявлена проблема фінансування 

наукових досліджень та розробок на рівні держави. Надалі слід проводити 

дослідження з метою пошуку ефективних методів подолання проблеми 

фінансування науки державою та способів залучення коштів від підприємств та 

організацій. 
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У роботі здійснено узагальнення та систематизація сучасних проблем 

управління конкурентоспроможністю продукції підприємства (УКПП), серед 

яких основними є висвітлення проблем категорійних тлумачень 

конкурентоспроможності, методик розрахунку конкурентоспроможності та 

інших проблемних питань, пов’язаних з УКПП. Використання системного 

підходу до УКПП передбачає вирішення теоретичних, концептуальних, 

організаційних та методичних завдань, необхідних для підвищення 

ефективності виробництва і реалізації продукції. Беручи до уваги наукові 

дослідження вітчизняних авторів [1, 2, 3, 4] стосовно УКПП в контексті 

системного підходу, у роботі висвітлені наступні основні проблемні аспекти, 

що залишаються актуальними та найбільш поширеними: визначення сутності 

УКПП; вивчення впливу особливостей організації і технології виробництва на 

конкурентні переваги товару; вибір конкурентних стратегій розвитку; проблема 

забезпечення комплексного підходу до процесів управління підприємством; 

відсутність мотивації персоналу підприємства; недостатній підхід до 

планування виробництва і управління фінансами підприємства; проблема 

удосконалення інвестиційно-економічної стратегії підприємства; недостатнє 

технічне та технологічне оновлення підприємства; слабке інформаційне 

забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства; 

відсутність концепції управління потенціалом підприємства як складним 

об’єктом діагностики.  Таким чином існування значної кількості проблем 

управління конкурентоспроможністю продукції зумовлюють необхідність 

підвищення уваги до розробки комплексних підходів до їх вирішення.  На нашу 

думку, для підвищення якісних показників продукції та забезпечення 

належного рівня конкурентоспроможності, необхідне розроблення цілісної 

системи взаємопов’язаних елементів, над якими потрібне управління, як окремо 

так і в комплексі.  
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На сьогодні безробіття ‒ глобальна та наріжна проблема в економіці. 

Воно викликане економічною кризою, яка не оминула і Україну, тому нині його 

подолання має стати пріоритетним завданням для стабілізації вітчизняної 

економічної системи. Для того, щоб вирішити проблему зайнятості необхідно 

передусім визначити і провести термінові та радикальні заходи, які будуть 

враховувати її особливості в Україні, що підкреслює актуальність даного 

дослідження. 

Станом на 1 січня 2017 року в Україні було зареєстровано 1 678,2 тис. 

безробітних. Негативний вплив безробіття виражається як у економічних, так і 

в соціальних аспектах, а зростання його рівня призводить до появи цілої низки 

таких проблем: 

• падіння обсягів валового національного продукту; 

• зменшення податкових надходжень у державний бюджет; 

• збільшення видатків на соціальну допомогу для безробітних; 

• знецінення результатів освітнього процесу; 

../../../Users/Eclipse/Downloads/vknutden_2015_6_15.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/288/1/56.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/13_2_2017ua/26.pdf
http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/18-2-22-2013.pdf
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• наростання соціальної напруженості; 

• спад трудової активності. 

Низький рівень зайнятості робочої сили, спричинений, насамперед, 

природним та фактичним безробіттям, призводить до збільшення прямих 

економічних втрат та є індикатором того, що економічний потенціал 

суспільства використовується не у повній мірі. Тривале безробіття для 

працівника означає зниження його кваліфікації. Підвищення або здобування 

нової кваліфікації, а також процес адаптації у новому трудовому колективі та 

виробничому середовищі здебільшого є досить складним для працівника [2]. 

Сьогодні виокремлюють значну кількість причин незайнятості в Україні. 

Так, у 2016 р., найбільш важливими було визначено такі: 

• звільнення за власним бажанням (33%); 

• економічні причини звільнення (22,4%); 

• відсутність механізму працевлаштування на базі середньої та вищої 

освіти (15,6%); 

• сезонний характер робіт (9,7%); 

• звільнення згідно умов контракту (9,4%); 

• виконання домашніх (сімейних) обов'язків (3,2%); 

• стан здоров'я працездатного населення і оформлення пенсії за віком та з 

приводу інвалідності (1,8%); 

• демобілізація зі строкової служби у війську (0,7%); 

• інші причини (4,2%) [1]. 

З огляду на наведені причини, для подолання безробіття у нашій країні 

слід забезпечити реалізацію таких заходів державного уряду у сфері податкової 

політики: 

- по-перше, необхідно знизити податкове навантаження на підприємства 

при збереженні робочих місць (це дозволить покрити витрати, пов'язані із 

працевлаштуванням нових кадрів); 

- по-друге, варто надати податкові пільги підприємствам, які мають 

високу частку працюючих із сільської місцевості; 
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- по-третє, слід стимулювати розвиток малого та середнього 

підприємництва шляхом обмеження податкового впливу на них через 

коригування розмірів податкових стягнень. 

Таким чином, реалізація даних рекомендації у сфері державної 

податкової політики сприятиме зменшенню рівня безробіття, зростанню 

кількості зайнятих і в результаті має сформувати необхідну базу для 

покращення стану економіки та підвищення рівня життя населення в Україні. 
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Протягом останніх років великої актуальності набуває питання 

дослідження неформальної зайнятості. Це зумовлено як зростанням її 

масштабів, так і значним впливом на соціально-економічну ситуацію в державі, 

бо є досить негативним явищем на сучасному ринку праці України і 

характеризується переміщенням частини зайнятого населення з офіційного 

сектора економіки до неофіційного, тіньового. 

Тіньова зайнятість, вважається однією з найгостріших проблем, 

пов’язаних з тінізацією економічних відносин. Це призводить до зниження 

соціальних гарантій і рівня пенсій, дефіциту пенсійного фонду, зростання 

http://intkonf.org/ivaschenko-n-yu-aktualni-problemi-bezrobittya-v-ukrayini/
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податкового навантаження на відповідальних працівників і роботодавців, які 

діють у правовому полі та багато інших негативних наслідків.  

Кількості осіб зайнятих в офіційному і тіньовому секторах економіки за 

даними державної служби статистики України представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка співвідношення зайнятого населення [1] 

Показники (тис. осіб) Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість зайнятого 

населення (всього) 

19231,1 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 

Формальна зайнятість 14843,8 14911,7 14794,5 13532,4 12139,9 

Неформальна 

зайнятість 

4387,3 4349,7 4519,7 4540,9 4 303,3 

 

З таблиці бачимо, що сектор неформальної зайнятості за досліджуваний 

період 2011-2015 років залишається майже на однаковому рівні, при цьому 

число загальної кількості зайнятого населення за цей період зменшилось на 

2787,9 тис. осіб чи на 14,5%. 

Аналіз неформальної зайнятості у розрізі вікових груп показує, що у 

неформальному секторі економіки в основному зайняті особи працездатного 

віку, їх частка у 2015 р. склала 94,2%. Найвищий її рівень характерний для осіб 

у віці 15-24 роки (35,8%) та 60-70 років (36,2%) [1]. 

З одного боку тіньова зайнятість супроводжується ризиками для держави 

та суспільства в цілому: недоодержання надходжень до бюджету та соціальних 

фондів, які могли б бути спрямовані на розвиток соціально-економічної сфери 

та підвищення рівня та якості життя населення; ускладнення процесів 

регулювання зайнятості населення; сприяє зростанню корупції та тіньової 

економіки. Разом з тим може мати і позитивні наслідки, зокрема, якщо 

розглядати таку тінізацію як вимушену форму адаптації населення в умовах 

несприятливої соціально-економічної ситуації. В такому випадку, може 

спостерігатися зниження числа безробітних та напруження на ринку праці; 

можливість на певний період часу отримувати дохід, який є вищим порівняно із 

соціальними виплатами по безробіттю. Окрім того, така зайнятість часто 

виступає інкубатором малого підприємництва.  
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Отже, можемо зробити висновок, що тіньова зайнятість набула широкого 

розповсюдження, що супроводжується негативними наслідками як для 

держави, так і для працівників. Тому одним із головних завдань державної 

політики України є здійсненні радикальних економічних, адміністративних, 

управлінсько-організаційних заходів щодо легалізації зайнятості та заробітної 

плати. 
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На даний час економіка України перебуває в фінансово-економічній 

нестабільності, що значною мірою відображається на банківській системі та 

призводить до мінімізації обсягів банківського кредитування. Основними 

причинами даної ситуації є неможливість банками компенсувати витрати на 

кредитну діяльність за рахунок власних доходiв внаслідок зростаючої недовіри 

населення до банківського сектору, політична криза на Донбасі, недостатньо 

розроблені законодавчі аспекти кредитування та багато інших проблем. 

Дане питання було розглянуто значною кількістю вітчизняних і 

зарубіжних вчених, таких як: Г. Азаренкова, І. Бланк, І. Брітченко, Н. Волкова, 

Т. Косова, А. Поддєрьогін, Б. Самородов, А. Череп та багато інших. Але 

проблеми, які виникають на сучасному етапі розвитку банківського 

кредитування в Україні є недостатьо вивченими, зважаючи на особливості їх 
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прояву, та потребують більш детального розгляду. 

За результатами дослiдження мiжнародного рейтингового агентства 

Standart&Poors частка проблемних кредитiв банкiв України на початку 2017 

року знаходиться на рiвнi 40% [1]. Але на думку багатьох експертiв, було 

доведено, що головним прискорювачем розвитку економiки є довгострокове 

кредитування, що показує ставлення населення до банкiвської системи. 

За допомогою аналізу можна стверджувати, що для покращення 

загального фiнансового стану банкiвської системи України потрібно вирішити 

проблему банкiвського кредитування.  

З рис. 1 видно, що банкiвська система за вирахуванням сформованих 

резервiв збiльшилася на 18,98% (на 200105 млн грн) протягом 2012-2016 рр. 

Водночас динаміка розміру кредитних портфелів банкiв України має схожу 

тенденцiю [2]. 

 

Рис. 1. Абсолютнi показники кредитної дiяльностi банкiв за 2012-

2017 рр., млн грн [3] 

У таблиці 1 наведені розрахунки вiдносних показників кредитної 

дiяльностi банкiв на макрорiвнi, що відображають рентабельнiсть активiв, 

капiталу та норматив адекватностi капiталу (Н2). 

Таблиця 1 

Вiдноснi показники кредитної дiяльностi банкiв на початок 2012-2017 рр. [3] 

Показники 

станом на: 

Рентабельнiсть активiв 

банкiв України (ROA), % 

Рентабельнiсть капiталу 

банкiв України (ROE), % 

Адекватнiсть капiталу 

банкiв України (Н2), % 

01.01.2012  -0,76   -5,27   18,9  

01.01.2013 0,45   3,03  18,26  

01.01.2014  0,12   0,81   15,6  

01.01.2015 -4,07   -30,46  12,74  

01.01.2016 -5,46  -51,91  -13,07  
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01.01.2017 -12,60  -116,74  12,69 

 

Отже, можна сказати, що ROA і ROE є основними показниками, за якими 

оцінюють рівень рентабельності банкiвської дiяльностi. Зокрема, вони 

дозволяють впливати на економiчні фактори та банкiвське кредитування. Так, 

показник ROA використовується для оцiнювання якості управлiння банком, так 

як характеризує здатнiсть менеджменту ефективно використовувати активи 

банку [4]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що дiяльнiсть банкiв у сферi кредитування 

протягом 2014-2016 років не є успiшною. Банки, в свою чергу, не можуть 

пристосуватися до постiйної нестабiльностi у полiтичнiй сферi та до кризового 

стану в країнi. Це поступово призводить до зниження дохiдностi кредитних 

операцiй банкiв та зростання рiвня ризику кредитування, оскільки істотна 

частка активiв акумулюється у виглядi резервiв на покриття збиткiв. 

Для вирiшення цiєї проблеми банки повиннi придiляти бiльше уваги 

пiдвищенню якостi та ефективностi управлiння кредитним портфелем. У 

теперiшнiй час головним завданням для банкiв є комплексне оцiнювання 

кредитоспроможностi майбутнiх позичальникiв та постiйний монiторинг вже 

iснуючих проблемних кредитiв. Виконання цих заходiв кожним банком 

пiдвищить рiвень їх прибутковостi та надiйностi. 
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На сучасному етапі розвитку освітнього середовища необхідно 

використовувати науковий інструментарій пізнання ринкових закономірностей 

взаємодії попиту і пропозиції на освітні послуги, що дозволить не тільки 

орієнтуватися у споживчих перевагах, але й формувати їх. За таких існуючих 

умов, впровадження маркетингу в систему освіти є актуальним, вкрай 

необхідним та з кожним роком відіграє вирішальну роль для діяльності вищих 

навчальних закладів (ВНЗ). 
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Концепцією маркетингу освітніх послуг є те, що головним завданням 

освітніх установ є визначення потреб та інтересів споживачів, пристосування 

до того, щоб задовольняти їх, чим зберігається та збільшується благополуччя 

споживачів освітніх послуг і забезпечуються довгострокові вигоди самого 

навчального закладу [1].  

Можна виділити три фактори, які впливають на систему освіти: держава, 

посередники та навчальні заклади. Посередники – це такі підрозділи на 

освітньому ринку, які приймають участь в організуванні, розподіленні та 

підтримці освітніх послуг (біржі праці, служби зайнятості населення, ЗМІ 

тощо). Державне управління даною сферою виконує роль становлення та 

захисту освітнього ринку шляхом бюджетного фінансування, ліцензування, 

забезпечення якості освіти, ведення статистичних спостережень, наукових 

досліджень і, головніше, формування нормативної бази та правовий захист. 

Саме навчальні заклади, як третій фактор, і готують майбутніх працівників 

шляхом надання якісної освіти. Слід зауважити, що ці фактори на сьогоднішній 

день, на жаль,  не мають збалансованої взаємодії. 

В останні роки держава повною мірою абстрагувалась від проблеми 

регулювання процесів підготовки спеціалістів, переклавши їх на власний розсуд 

ВНЗ. Тому існуюча система підготовки фахівців значною мірою орієнтується на 

ажіотажний попит населення на деякі спеціальності соціального, гуманітарного й 

економічного напрямів, які надають, хоч і незначні, але шанси 

працевлаштування.  

Ринок освітніх послуг являє собою систему економічних відносин, які 

складаються між виробниками освітніх послуг, споживачами і посередниками з 

приводу виробництва, обміну і споживання освітніх послуг і продуктів [1]. При 

цьому він виконує безліч функцій, але основними з них визначимо такі: 

надання інформації про попит і пропозиції; забезпечення конкуренції освітніх 

послуг, освітніх продуктів і освітніх установ; сприяння збалансованому 

перерозподілу висококваліфікованих кадрів та балансування попиту і 

пропозиції на освітні послуги та продукти. 
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Таким чином, є всі підстави стверджувати, що формування потреб у 

фахівцях відповідного профілю має спиратися на аналіз сучасного стану ринку 

праці, наявних  диспропорцій у виробничій сфері та професійно-кваліфікованих 

характеристик зайнятої робочої сили, демографічні чинники, науково 

обґрунтовані напрями структурної перебудови національної економіки. 

Тому сьогодні вищі навчальні заклади ведуть між собою жорстку 

конкурентну боротьбу, в якій виграє той, хто зможе виконати всі умови 

сучасного ринку і провести належну маркетингову політику. ВНЗ є 

конкурентами на відповідних ринках, а споживачі мають можливість вибору 

[2]. Формування кількісних і якісних вимог до фахівців усіх рівнів має 

визначати ринок праці, потреби  суспільного виробництва, а  необхідні умови 

для реалізації даного підходу не сформовані в Україні, тому питання 

планування, фінансування, працевлаштування випускників покладено на вищі 

навчальні заклади.  

Освітні заклади мають розробляти плани і прогнози попиту на освітні 

послуги, маркетингові стратегії на основі проведеного моніторингу та аналізу 

(внутрішнього та зовнішнього ринків, можливостей і загроз), визначати свою 

позицію при виході на ринок, управляти конкурентоспроможністю освітніх 

послуг.  

Таким чином, викладене дає підстави для висновку, що для створення 

ефективного механізму формування і використання освітнього потенціалу 

необхідно: проводити постійне дослідження ринку освітніх послуг; аналізувати 

динаміку його складових – попиту, пропозиції, цін; визначати стратегію у сфері 

маркетингу й менеджменту щодо обсягів підготовки фахівців певних напрямів і 

спеціальностей з урахуванням ліцензованого обсягу підготовки фахівців і 

обсягів державного замовлення; вдосконалювати на державному та 

регіональному рівнях систему сприяння працевлаштуванню випускників вищих 

навчальних закладів; координувати дії центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, служб зайнятості, вищих навчальних закладів, роботодавців, 
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пріоритетності працевлаштування на першому робочому місці, насамперед 

випускників, що мають відповідну фахову освіту.  
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Одним з найпотужніших та найефективніших засобів стимулювання 

персоналу до творчої та активної праці є механізм заохочування, різні системи 

якого сприяють зацікавленості у підвищенні кінцевих результатів своєї праці, 

що позитивно впливає на формування прибутків і показника рентабельності 

праці.  

           Отже, рентабельність праці є важливим показником оцінки ефективності 

діяльності працівника і підприємства в цілому. Існують певні суттєві 

відмінності між даним показником та продуктивністю праці, завдяки яким 

можна зробити висновок про універсальність першого показника. Ефективне 

управління рентабельністю праці на підприємстві є запорукою зростання його 

прибутковості.  

Зростання продуктивності праці завжди пов’язували з можливістю більш 

ефективного використання робочого часу, оскільки будь-яка економія в процесі 

виробництва зводиться до економії робочого часу. Цей зв’язок актуальний і на 

сучасному етапі, проте трансформації, що відбулись в сфері праці протягом 

останніх десятиліть, дещо змінили сутність і роль робочого часу, що має бути 

враховано. 

Таким чином на перше місце виходить не кількість, а якість використання 

робочого часу. Якісне використання робочого часу забезпечується 
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професіоналізмом та бажанням. При цьому професіоналізм визначається 

досвідом та знаннями, а бажання – особистими цілями (рис. 1). 

ЯКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ: 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ: БАЖАННЯ: 

ДОСВІД ЗНАННЯ ОСОБИСТІ ЦІЛІ 

 

               Рис. 1  Складові якості використання робочого часу 

 

Розглянемо залежність між професіоналізмом та часом, необхідним для 

досягнення певного результату (рис. 2). 

На рис. 2 вісь П показує рівень професіоналізму, вісь Ч – час, необхідний 

на виконання певної роботи / досягнення потрібного результату. П0 – рівень 

професіоналізму, наявний в даного працівника. Дуга Р, на якій знаходяться 

точки П1 і П2 – зображує один і той же результат, якого треба досягти; вона є 

рівновіддаленою від початку вісей і показує рівність зусиль, що мають бути 

затрачені різними працівниками для досягнення конкретного результату. Кут α 

характеризує наявність в працівника бажання виконувати дану роботу. В 

Ситуації 1 працівник з професіоналізмом П0 досягне результату П1 при бажанні 

α = 0 за час Ч1. В Ситуації 2 припустимо, що даний працівник має бажання 

працювати рівне α > 0, тоді він досягне результату Р в точці П2, тобто за час Ч2, 

що менше, ніж час Ч1. 

 

Рис. 2 Залежність між професіоналізмом і терміном виконання роботи 
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Отже наявність бажання (натхнення) дозволяє більш якісно 

використовувати робочий час, а також більш якісно виконувати роботу. Такий  

вплив використання резервів робочого часу на ефективність праці можна 

охарактеризувати як інтенсивний, тобто відбувається інтенсифікація праці. 

Іншою тенденцією, що стосується робочого часу є екстенсивне зростання 

часу, що витрачається на працю, тобто зростання його кількості.  

В цьому зв’язку важливо не допускати, щоб інтенсифікація праці та 

збільшення тривалості праці не прийняли надмірний характер і не призвели до 

негативних соціальних наслідків у вигляді появи професійних захворювань, 

особливо психічного характеру, перевтоми працівників, їх перегорання. Тому 

одним із перших напрямів підвищення ефективності праці на підприємстві має 

стати оптимізація затрат робочого часу.  

Наступним напрямом підвищення ефективності праці є створення умов для 

розширеної участі працівників в управлінні організацією. З цим найкраще 

справляється система управління за цілями, коли цілі підприємства 

подрібнюються до рівня окремого працівника і усвідомлюються ним особисто.  

В сучасних умовах господарювання можна виділити коло питань в області 

управління ефективністю праці, вирішення яких передбачає участь працівників. 

Їх можна розглянути за  наступною схемою [5]: 

1. Активізація «людського ресурсу», тобто носіїв робочої сили; 

2. Покращення якості трудового життя; 

3. Скорочення витрат на продукт діяльності підприємства; 

4. Скорочення непродуктивних витрат робочого часу; 

5. Підвищення дієвості, економічності і продуктивності компанії. 

Ще одним напрямом підвищення ефективності праці в післякризовий 

період є вдосконалення організації і умов праці на робочому місці. Цей напрям 

включає і покращення соціально-психологічного середовища праці, і створення 

сприятливої атмосфери для творчої праці, і відсутність жорстких методів 

управління персоналом. 
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Таким чином, коли підприємства переживають недостатність коштів, на 

перше місце виходять нематеріальні методи управління ефективністю праці та 

соціальні пріоритети, а ефективність праці  враховує низку соціально-

психологічних аспектів, а саме:  корисність результату праці; значущість 

трудових затрат для підприємства і суспільства; моральне задоволення від 

процесу трудової діяльності.  
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 В сучасних умовах все більшої актуальності для підприємств сфери 

телекомунікацій набуває процесний підхід до управління витратами, що 

фокусується не лише на виробничій діяльності, натомість, витрати за 

процесного підходу ідентифікуються та контролюються щодо різних видів 

діяльності [1]. Такий підхід здатен більш повно відображати характер та 

особливості діяльності підприємств конкретної сфери, зокрема – 

телекомунікаційних послуг, а також більш точно охарактеризувати джерела 

виникнення витрат. 
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 На процес управління витратами підприємств сфери телекомунікацій 

позитивно впливають три базові групи факторів:  

- фактори причин, що обумовлюють саму необхідність управління витратами 

підприємств сфери телекомунікацій;  

- фактори, що роблять можливим ефективне управління витратами;  

- фактори, що сприяють ефективному управлінню витратами; вказані фактори 

діють спільно, комплексно, сприяючі позитивним змінам на підприємствах та 

підвищенню їх конкурентоспроможності. 

 Існують специфічні фактори, які негативно впливають на впровадження 

інноваційних рішень у стратегію фінансово-економічної діяльності (рис. 1). 

 Впровадження управління витратами спричиняє організаційні зміни, що 

полягають перш за все у зближенні функції управлінського обліку до потреб 

обліку процесів на підприємствах, а також зростанню значення облікової 

інформації і її використання для підняття управлінських рішень стосовно 

оптимізації витрат на підприємствах сфери телекомунікацій.  Сфера послуг 

має ряд особливостей, що впливають на організацію обліку на 

телекомунікаційних підприємствах, і, найважливіша з них, на погляд автора, 

полягає в тому, що споживачі послуг відіграють виключно важливу роль в 

організації обслуговування, оскільки вони не лише отримують і споживають 

послуги, але і включені в процеси виробництва і надання телекомунікаційних 

послуг [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори, що ускладнюють впровадження ефективної системи  

управління витратами підприємств сфери телекомунікацій 

Фактори необхідність витрачання додаткових ресурсів (в т.ч., праці фахівців) 

неадаптована до потреб управління витратами система управлінського обліку 

підприємства, зокрема – система обліку витрат 

недостатній рівень знань та використання неадекватного поточній ситуації, 

особливостям діяльності  телекомунікаційних підприємств інструментарію 

управління витратами 

опір змінам з боку поточної системи (співробітників, керівництва підприємства) 
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 На прикладі ПАТ «Укртелеком» можна вказати на позитивний вплив 

наступних факторів на формування системи управління витратами: 

1. Причиною, що обумовлює необхідність управління витратами на 

підприємстві є той факт, що вплив величини як інших операційних, так і 

адміністративних витрат на результат від операційної діяльності був дуже 

вагомим (призвів до зменшення підсумкового показника на 208991 тис. грн., 

або 29% від загального доходу від реалізації). 

2. Ефективне управління витратами робить можливим вже впроваджена на 

підприємстві система Парус-Підприємство 8, що забезпечує виконання функцій 

оперативного аналізу фінансового стану та, за потреби, може бути 

запрограмована на визначення можливих резервів та джерел формування 

надлишкових витрат. 

3. Основним фактором, що сприяє ефективному управлінню витратами є 

встановлене в місії компанії прагнення забезпечувати інтереси своїх акціонерів 

шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності [3]. В умовах 

сучасного економічного, соціального несприятливого становища, коли 

зростання доходів можливе тільки у незначних темпах, основну увагу слід 

приділити формуванню витрат на підприємстві. 

 Негативно впливають на впровадження інноваційних рішень на ПАТ 

«Укртелеком» такі фактори: 

1. Необхідність залучення праці вузькоспеціалізованих фахівців з питань 

корпоративних фінансів, спеціалістів для проведення внутрішнього аудиту та 

проведення навчання для персоналу, що займається аналізом фінансово-

економічної діяльності. 

2. На підприємстві є необхідність коригування системи обліку витрат для 

забезпечення її більшої відповідності поточному стану справ.  

3. Підприємство втратило активи Кримської філії та через збройний конфлікт 

на Донбасі існує ризик втрати частини активів Донецької та Луганської 

областей (до 7% загальної суми активів та 7% виручки). 
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4. Негативно впливає на діяльність ПАТ «Укртелеком» загальний спад 

економіки країни та несприятливий інвестиційний клімат. 

 Опору змінам з боку поточної системи на ПАТ «Укртелеком» не 

спостерігається, що виражено наразі в процесі агрегації філій та скороченні 

персоналу. Проте, до екстенсивних методів скорочення витрат слід залучити 

також менш радикальні, але дієві методи. 
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Система трудової мотивації персоналу є однією з важливих передумов 

досягнення результативної діяльності банку, через яку здійснюється реалізація 

загальної стратегії управління банківського персоналу. 

Кожна банківська установа має притаманну виключно їй специфічну 

систему мотиваторів. До основних показників трудової мотивації праці в 

банках належать:  умови праці, зміст праці, оплата праці, преміювання,  

посадові надбавки, компенсація за перевантаження, надання кредитів 

працівникам на пільгових умовах, часткова оплата витрат на оздоровлення та 

лікування персоналу, результативність праці банківських службовців.  

У сучасних вітчизняних банках широко використовують і нетрадиційні 

регулятори мотивації праці:  квартальні бонуси за якісне виконання 

професійних зобов’язань;  індивідуальні надбавки; оплачування обідів;  

безкоштовне користування автомобілем; надання проїзних документів; матеріа-

льна допомога; безоплатне користування мобільними телефонами тощо[2]. 
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Розробленням мотиваційної стратегії банку займаються спеціальні 

відділи (сектори) по роботі з персоналом. У процесі вибору мотиваційної 

стратегії слід застосовувати такі підходи, які відображені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Основні підходи мотивування банківського персоналу 

Мотив Характериристика 

1 2 

1. Мотив 

матеріальної 

винагороди 

головне для кандидата/працівника з цим мотивом діяльності  гроші. Він хоче добре 

заробляти, постійно отримувати матеріальну вигоду. Для таких працівників чудово 

підходить бонусна система оплати праці  рівень доходу безпосередньо залежить від 

результату. У працівника завжди є можливість заробляти більше, виконавши нормативи 

якнайкраще 

2. Мотив 

соціального 

схвалення 

працівникові з цим провідним мотивом треба бути постійно в центрі уваги. Такий 

підлеглий потребує позитивної оцінки своєї діяльності як керівником, так і колегами. 

Хорошими стимулами є: похвала на загальній нараді, вдячності, грамоти, іноді 

доручення громадського характеру. На співбесіді такого кандидата дуже цікавитимуть 

колектив, особа керівника, періодичність корпоративних заходів, рівень лояльності 

компанії 

3.Мотив надійності 

(стабільності) 

для такого працівника/кандидата важливо працювати в стабільній організації, вчасно 

отримувати зарплату, мати оплачувані лікарняний, відпустки. Щоб утримати їх, 

керівникові важливо показати, що стабільним є не лише сам банк в цілому, але і 

відділення, в якому він  працюватиме 

4. Мотив 

конкуренції 

працівники з таким мотивом прагнуть бути краще за усіх. Для них важливо краще за 

усіх виконати нормативи. Вони хочуть отримати більше оцінок 5+ за обслуговування 

клієнтів, чим їх колеги, і так далі. Керівникові варто підтримувати таких працівників в 

їх прагненнях, підкреслювати їх досягнення, хвалити за те, що вони змогли перемогти 

когось, вийти вперед 

5. Мотив 

самоствердження 

(престижу) 

для таких працівників важливо довести оточенню, що вони мають певний статус в 

суспільстві. Таким працівникам важливо розуміти, що їх поважають і цінують. Щоб 

утримати такого працівника у банку, керівникові варто доручати йому важливі завдання, 

брати на зустрічі з VIP- клієнтами, щоб працівник міг відчути свою винятковість 

6. Мотив влади  

це працівники, які хочуть впливати на людей, прагнуть зайняти керівну позицію в 

колективі. Такого працівника можна мотивувати, розвиваючи його, делегуючи йому 

повноваження. Таким підлеглим важливо показати, що у них є перспективи стати  

заступником, а в майбутньому  керівником одного з відділень банку 

 

Аналізуючи основні підходи мотивування банківського персоналу можна 
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зробити висновок  до системи вимог, що формують ефективний механізм 

трудової мотивації сучасного банку, можна віднести: об’єктивність оцінки 

праці персоналу, тобто порівняння трудового внеску кожного працівника з 

результатами роботи банку в цілому, що дозволяє працівникам банку 

простежити залежність «винагороди» від обсягу своїх трудових зусиль та їх 

впливу на результати роботи банку; якісне і кількісне визначення способу 

«винагороди» (тобто перелік мотиваторів та одиниці їх кількісного виміру), на 

яку може розраховувати працівник банку при досягненні кінцевих результатів 

роботи; розширення переліку способів «винагороди», охоплення діапазону 

життєво важливих потреб і інтересів усіх працівників банку;  визначення міри 

«винагороди», на яку може розраховувати працівник банку у разі виконання 

додаткової роботи, пов’язаної з набуттям нової спеціальності, проявом ділової 

активності, впровадженням творчих ідей, підвищенням кваліфікації тощо;  

забезпечення безперервності та постійності дії механізму мотивацій праці. 

Механізм регулювання мотивації праці повинен ефективно поєднувати 

стратегічні інтереси банку з інтересами персоналу, стиль керівництва банком із 

системою дієвої трудової мотивації. 
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 Країни з розвинутою економікою крок за кроком віддаляються від 

традиційних форм оплати праці, які залежні від індивідуального виробітку. 

Звідси і орієнтація на погодинну форму оплати праці, основою якої є 
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врахування, в першу чергу, ступеня використання машин, економії сировини та 

енергії, наполегливість у роботі тощо [4]. Погодинною та погодинною з 

колективним та індивідуальним преміюванням системами охоплено більшість 

підприємств таких країн, як: Бельгія – 92,6 %; Німеччина – 86,7 %; Франція – 

93,5 %;Нідерланди – 94,8 %; Італія – 88,4 % [2]. В іноземних країнах 

спостерігається великий досвід застосування різноманітних систем заробітної 

плати. Вони характеризуються такими відмінними рисами, як: Швеція – 

солідарною системою заробітної плати, Німеччина – стимулюванням росту 

виробництва, Японія – оплатою за досвід та раціоналізаторство, США – 

оплатою за кваліфікацію, Велика Британія – оплатою за індивідуальними 

контрактами, Італія – виплатою колективних та індивідуальних надбавок у 

зв’язку з ростом вартості життя [3]. Так, зокрема у Німеччині, окрім гнучких 

форм організації праці велику увагу приділяється винагороді за сумісництво 

професій та додаткову відповідальність.   

У Франції відмовилися від жорсткої індексації, і регулювання заробітної 

плати здійснюється з урахуванням колективної  і індивідуальної 

продуктивності. Однак мінімальна заробітна плата продовжує індексуватися. 

Фонд заробітної плати на базі колективної зацікавленості передбачається 

безпосередньо пов'язати з економічними результатами фірми [3]. 

Система оплати праці в США базується на оцінці змісту роботи і вимог 

до виконавця для її виконання. У зв'язку з високим рівнем організації праці 

робітники отримують погодинну оплату. Мінімальна оплата праці регулюється 

законом. Абсолютні розміри заробітку залежать від кваліфікації працівника і 

вартості проживання у даній місцевості. При позитивній оцінці праці 

працівника його заробітна плата щорічно підвищується. Складові заробітної 

плати працівника в США демонструє табл. 1. 

Таблиця 1 

Структура заробітної плати американського працівника 

Постійна частина Змінна частина Допомоги і пільги 
Участі в акціонерному 

капіталі 

Участь у 

прибутках 

40-45% витрат на 

робочу силу 

10-25% витрат на 

робочу силу 

16-20% витрат на 

робочу силу 

Знижки при придбанні 

акцій 
Виплата бонусів 
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Постійна частина заробітної плати складається з основної заробітної 

плати, яка встановлюється по існуючій тарифній системі і схемам окладів, а 

також з постійних дотацій і надбавок. Змінна частина передбачає систему 

доплат за перевищення встановлених працівнику обов'язків і перевиконання 

планових завдань. Допомоги і пільги з фонду соціального споживання 

включають в себе допомоги на навчання, відпускні дотації, часткову оплату 

лікарняних листів. За участю працівника в акціонерному капіталі він має право 

придбати акції зі зниженим державним податком. Участь у прибутках 

підприємства (бонуси) дає можливість працівникам брати участь у 

економічному успіху підприємства. 

Деякі великі американські фірми використовують гнучкі системи оплати 

праці, засновані на участі працівників у прибутках фірми або в розподілі 

доходів. Система участі працівників у прибутках використовується для 

утворення пенсійних фондів, для разових преміальних виплат за підсумками 

року, розмір яких залежить від обсягу отриманої фірмою прибутку [4]. 

Наступним підходом, який заслуговує на увагу є так звана система 

“довічного найму”, що передбачає автоматичне поступове підвищення 

заробітної плати відповідно до віку працівника. При чому, останнім часом ця 

система стала доповнюватись заохочуванням за досягнення [2]. Вона 

передбачає автоматичне поступове підвищення заробітної плати відповідно до 

віку працівника. Місячний заробіток працівника складається з тарифного 

заробітку, який надається за встановлений робочий час, і понаднормових 

доплат. До складу заробітної плати входять так звані “надбавки за життя”, вони 

включають: житлові, транспортні та інші подібні надбавки для забезпечення 

комфорту щодо різних життєвих потреб. Близько 10% компаній Японії мають 

пенсійні фонди. Цим фондам надані податкові пільги, які мають своє 

відображення у додаткових стимулах для фірм щодо закріплення кадрів на них 

[1]. 

Отже, виходячи із вищезазначеного, можна стверджувати, що досвід 

іноземних країн представляє систему заробітної плати як найбільший стимул 
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працівника до ефективного виконання обов’язків та дуже часто виступає 

основним джерелом його доходів. Процес планування заробітної плати повинен 

бути таким чином організований, щоб якнайповніше задовольнити потреби 

працівників та одночасно забезпечити ріст обсягу продукції, що 

виготовляється, при цьому підвищувати ефективність виробництва та 

конкурентоспроможність підприємства. Таким чином, особливе значення 

потрібно приділяти постійному вивченню зарубіжного досвіду, проведенню 

аналізу стану оплати праці на вітчизняних підприємствах та пошуку шляхів її 

удосконалення в контексті загальних проблем розвитку економіки з 

використанням зарубіжного досвіду.  
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Кадрова політика дає можливість об’єднати і узгодити різні управлінські 

дії при проведенні економічної, технічної і соціальної політики підприємства. 

Цілі кадрової політики повинні визначатися із врахуванням положень концепції 

розвитку організації і включати основну мету кадрової політики [рис.1]. 
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Рис.1 Цілі кадрової політики підприємства 

 

Завдання кадрової політики полягають у наступному: 

 залучення до участі в соціально-економічних і політичних реформах все 

працездатне населення країни; 

 мобілізувати людські ресурси на активну участь у високоефективній та 

високоякісній праці; 

 укомплектування усіх ланок державної, суспільної і господарської роботи 

ініціативними і компетентними людьми, що усвідомлюють необхідність 

якісних змін в товаристві і уміючими проводити їх в життя; 

 забезпечення безперервного вдосконалення і своєчасне оновлення кадрового 

складу виробничо-господарської, соціально-культурної і адміністративно-

державної сфер організації, підвищення професіоналізму і соціальної 

відповідальності кадрів управління. 

 Основним змістом кадрової політики організації є забезпечення 

персоналом необхідної якості, шляхом наступних заходів: 

– планування, відбір і найм, аналіз плинності кадрів; 

Виконання передбачених конституцією прав і обов’язків громадян в трудовій сфері 

Дотримання персоналом організацій положень законів про працю і професійні спілки, 

типових правил внутрішнього розпорядку і інших документів, прийнятих відповідними 

органами 

Забезпечення підпорядкованості всієї роботи з кадрами і якісного забезпечення основної 

діяльності необхідною кількістю працівників професійно-кваліфікаційного складу 

Раціональне використовування кадрового потенціалу 

Формування виробничих колективів, розробка принципів організації праці 

Розробка методики підбору, відбору, навчання і розстановки кваліфікованих кадрів 

Підготовка і підвищення кваліфікації працюючих Ц
іл

і 
к
ад

р
о

в
о

ї 
п

о
л
іт

и
к
и

 п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а 

Розробка пропозицій по вдосконаленню практики управління персоналом 
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– розвиток персоналу, профорієнтація і перепідготовка, атестація, оцінка - рівня 

кваліфікації, організація просування по службі; 

– вдосконалення організації і стимулювання праці, забезпечення техніки 

безпеки, соціальні виплати. 

Крім основних положень кадрової політики, що мають загальний 

характер і закріплених законодавчо, існують задачі методичного характеру, що 

вимагають аналізу вибраних варіантів кадрових рішень, до яких слід віднести 

методику вдосконалення структури персоналу, прийому персоналу і 

розстановки щойно прийнятих працівників по робочих місцях, їх адаптації та 

розробка положень про підрозділи, посадові інструкції та інше [1]. Закон 

ставить керівника підприємства в певні рамки і вимагає узгодження ряду 

процедур з представниками профспілок і трудового колективу. Однак, як 

показують результати досліджень, конкретний механізм формування і 

реалізації кадрової політики в сучасних умовах ще не створений. При 

сучасному ринку, організація не може бути пасивним споживачем робочої сили 

[2]. Для її ефективного функціонування слід впливати на весь процес кадрового 

забезпечення, що пов’язане з необхідністю проведення активної кадрової 

політики. Останнє означає, що треба займатися забезпеченням підприємства 

кваліфікованим персоналом, здійснювати його розвиток і стабілізацію 

(закріплення) в рамках підприємства. Через обмеженість джерел готової 

кваліфікованої робочої сили і її зростаючої вартості, на перший план вийшла 

задача розвитку і максимального використання вже існуючого підприємства 

трудового потенціалу.  

Кадрова політика повинна узгоджуватися з політикою розвитку 

підприємства та її засобом управління є корпоративна стратегія управління 

людськими ресурсами. Кадрова політика кожного підприємства стане значно 

ефективнішою, якщо не лише будуть проголошені основні цілі і цінності, але й 

буде показано, за допомогою яких засобів можливо отримати збалансований 

кадровий потенціал та що це дасть кожному працівнику. 
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Найважливішим направленням вдосконалення розробки кадрової 

політики є: розширення горизонту планування в області кадрової діяльності; 

раціоналізація організації процесу кадрового планування; розвиток програмно-

цільового методу при розробці кадрової політики; вдосконалення системи 

планових показників кадрів; впорядкування нормативної бази розробки 

кадрової політики; забезпечення раціонального планування кадрів. 
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Розвиток економіки України, нестабільні зовнішні та внутрішні умови 

функціонування вітчизняних підприємств вимагають від керівництва 

виробничих організацій впроваджувати в систему менеджменту стратегічний 

підхід до управління персоналом. Під час дослідження літературних джерел 

було виявлено основні переваги стратегічного управління персоналом, а саме: 

узгодження стратегічних планів розвитку організації з основними напрямами 

роботи з персоналом; зведення до мінімуму негативних наслідків фактора 

невизначеності майбутнього; дослідження чинників внутрішнього, зовнішнього 

середовищ функціонування підприємства та виявлення можливостей 

пристосування до них; отримання необхідної бази для прийняття стратегічних 

та оперативних рішень в сфері управління персоналом; завдяки розробки 

стратегічних планів виникає можливість  порівнювати досягнуті результати з 

поставленими цілями, які  конкретизовані у вигляді планових завдань [1-3]. 

 Проте, поряд з перевагами використання стратегічного управління 

персоналом на підприємстві існують і негативні тенденції даного процесу: 
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відсутність змоги точно та детально передбачити майбутнє; стратегічне 

управління потребує чималих витрат часу, ресурсів; вразі помилково обраної 

стратегії різко збільшуються негативні наслідки, матеріальні та ресурсні 

втрати; реалізація стратегічного плану призводить до необхідності проведення 

змін на всіх рівнях підприємства, що у свою чергу супроводжується 

супротивом персоналу; відсутність чітких правил, процедур, схем діяльності. 

Варто зауважити, що стратегічне управління персоналом супроводжується 

розробкою та реалізацією стратегії в даній сфері. На великих підприємствах 

стратегію розробляють на кількох організаційних рівнях. На рис. 1 наведено 

ієрархію стратегій підприємства [1-4].   

Кожен рівень стратегії являється підґрунтям та базою для розробки та 

реалізації наступного рівня стратегії, таким чином вони є взаємопов’язаними та 

взаємодоповнюючими. Корпоративна стратегія поширюється на все 

підприємство, охоплює всі напрями її діяльності та визначає головну ціль 

функціонування організації.   

Ділова стратегія стосується управління окремою сферою діяльності 

підприємства; складається з низки підходів і напрямів, розроблених 

керівництвом для досягнення найкращих показників у цій сфері.   

 

Рис. 1. Ієрархічна структура стратегій підприємства 
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Функціональні стратегії стосуються плану дій окремих функціональних 

відділів, служб підприємства (НДДКР, виробництво, маркетинг, персонал, 

фінанси тощо)  у межах корпоративної та ділової стратегії. Операційні стратегії 

визначають, як забезпечити виконання важливих операційних завдань 

(закупівлю матеріалів, управління запасами, рекламні компанії тощо)   у рамках 

функціональної, ділової та корпоративної стратегій виробничої організації. 

Узагальнюючи здобутки фахівців у галузі стратегічного управління 

персоналом, наведемо класифікацію кадрових стратегій  (рис.2) [1-4].  

Таким чином, формування сучасної  та ефективної системи управління 

персоналом не можливе без застосування стратегічного менеджменту.  
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Рис. 2. Класифікація кадрових стратегії підприємства 

Реалізація в межах стратегічного управління персоналом стратегії 

навчання та розвитку працівників визначає найбільшу значимість та є 

необхідною умовою конкурентоспроможності як персоналу, так і підприємства 

на ринку. Лише підтримка та розвиток конкурентоспроможного потенціалу 

персоналу дозволяє підприємству гнучко реагувати на мінливість внутрішнього 

та зовнішнього середовища, досягати стратегічних цілей. 
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На сьогоднішній день позиція жінок в умовах соціального розвитку 

ринкової економіки є досить важливим об’єктом уваги. Частіше, саме життєві 

стратегії жінок стають важливою ланкою при побудові структури розвитку 

економічних відносин. На даний час, жінки зарекомендували себе як 

висококваліфіковані професіонали, які мають вплив в управлінській сфері та 

бізнесі, формуючи та розвиваючі свою власну справу. Але суспільство по 

більшій мірі є патріархальним, та серед багатьох людей існує скептична думка 

щодо входження жінок у сферу бізнесу. 

Тому постає гостре питання, яке стосується залучення жінок до 

підприємницької діяльності та окреслення їх, як сильних одиниць у бізнес 

сфері. 
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У роботах українських дослідників Т. Орлова, В. Суковата, О. Кісь, Т. 

Журженко активно аналізується проблема розвитку жіночого підприємства. 

Зокрема в працях Н. Ісакової, О. Красовської, Л. Кавуненко, зазначаються 

мотивації жінок, що приходять у бізнес, особливості цього бізнесу і навіть його 

типи [1]. 

Жінки у бізнесі в українських реаліях є досить об’єктивним питанням. За 

оцінками експертів, жіночий бізнес росте динамічніше і швидше, чим 

чоловічий, та перевищує його у темпах зростання. Важливими фактом є те, що 

жінки, як правило, мають на старті своєї кар’єри більш низькі умови порівняно 

з чоловіками. Успіхи жінок у підприємництві пов’язані у першу чергу з їх 

високою діловою активністю, та велику конкурентоздатність, навіть у самих 

складних нішах бізнесу. Треба враховувати, що жінки у бізнесі відрізняються 

вищим рівнем консолідації та малою кількістю конфліктів з державними 

органами влади. Соціологи зробили висновок, що жіночий бізнес знаходиться 

під меншим тиском кримінальних структур, ніж чоловічий. Таким чином, жінки 

у підприємництві орієнтовані на стійкі ділові зв’язки, та розробку 

довгострокових стратегій. Зрештою, представники жіночої половини людства 

ведуть справи більш бережно та відповідально, що робить їх успішними 

бізнесменами. 

Аналізуючи показники розмірів підприємстві, якими управляють жінки, 

можна зробити висновок, що більша кількість – це малі підприємства. Це 

можна побачити на рисунку 1. 

 

Рис. 1 Розміри підприємств, які очолюють жінки та чоловіки [1] 

Переважну кількість малих підприємств можна пояснити наступними 
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причинами: 

1. Жіноче підприємництво в основному сконцентроване у галузях, які 

не потребують великої чисельності людських ресурсів; 

2. В умовах патріархального суспільства, жінка здатна знаходити 

баланс між роботою та родиною, який виражається у обмеженості 

підприємницької діяльності. 

Дослідження також показують, що чоловіче підприємництво має більш 

високі показники прибутковості, ніж на підприємствах, де хазяйнують жінки. 

Як було зазначено вище, в основному жінки очолюють малі підприємства, а їх 

доходи не перевищують 3 млн. грн., що можна побачити на рисунку 2. Цей 

факт є підтвердженням того, що жінки більш зайняті у менш прибуткових 

сферах підприємництва, та майже не займають керівних посад у 

високоприбуткових галузях. 

 

Рис. 2 Прибутковість очолюваних жінками та чоловіками підприємств [1] 

 

На даний час, в Україні проводиться багато тренінгів, форумів та 

семінарів, які присвячені темі розвитку жіночого підприємництва. Це є 

позитивною тенденцією, адже всі ці заходи спрямовуються на стимуляцію 

розвитку жіночого підприємництва. За допомогою прикладів є можливість 

показати шлях розвитку та методи пошуку нових перспектив. На цих форумах 

кожна жінка може покращити свої здібності та компетенції в бізнесі, що робить 

ці заходи єдиною системою підтримки розвитку жіночого підприємництва в 

Україні. 

Підсумовуючі все вищевикладене, можна зробити висновок, що жіноче 
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підприємництво має велике значення для формування ділових відносин у 

сучасних умовах ринкової економіки. На сьогоднішній день пріоритетним 

напрямом є розвиток жіночого бізнесу в Україні, адже багато факторів 

показують, що жінки є конкурентоздатними підприємцями, які можуть 

впливати на важливі суспільно-економічні процеси. 
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Коррупция, как явление многоплановое и разностороннее, имеет давнюю 

историю возникновения и развития. В Украине коррупция как разноуровневое 

и повсеместное (финансовое и социально-экономическое) явление постоянно 

через средства массовой информации будоражит общественность. Есть 

основания полагать, что сами по себе факты коррупционных деяний, 

являющиеся предметом обсуждения и многочисленных дискуссий политологов, 

социологов, общественных деятелей и политиков, – это следствие 

свершившейся очевидности. Но в то же время природа коррупции, ее причины 

и последствия, антикоррупционные меры, к сожалению, не исследуется на 

фундаментальном уровне и, прежде всего, в экономической и финансово-

правовой науках. Необходимо признать, что при всей актуальности и 

востребованности научных исследований, направленных на понимание 

природы и системных причин коррупции, их отсутствие имеет следствием 

крайне слабую законодательную базу для системной антикоррупционной 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_4/24.pdf
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политики. До сих пор в отечественной экономической, финансово-правовой, 

социологической литературе серьезные научные разработки появляются 

спорадически. Одновременно крайне слабо изучается зарубежный опыт и 

практика эффективного противодействия экономической и финансовой 

коррупции. Примером этому может быть комплаенс-практика, достаточно 

широко распространенная в США и странах ЕС, но вызывающая лишь 

спонтанный интерес среди отечественных исследователей [1]. 

Часто экономисты и социологи в своих исследованиях сводят всё многообразие 

коррупционных проявлений к взяточничеству. Последнее является одним из 

коррупционных деяний, но наше понимание коррупции, основанное на изучении 

теоретического и практического материала, значительно шире (см. рис.1).  

Взяточничество и коррупция – тесно взаимосвязанные явления, 

характеризуемые разовыми либо систематическими фактами передачи 

государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или 

оказания ему различных услуг за действия (бездействие), которые это лицо 

совершило, совершает, должно было или может совершить в интересах 

дающего взятку [Грибков]. Понятие «коррупция» шире понятия «взятка», так 

как в него также входят вымогательство, использование должностного положения в 

личных целях и оно предполагает постоянный характер. Взяточничество может 

носить разовый, эпизодический или систематический характер. 
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Рис.1  Соотношение понятий «коррупция» и «взяточничество» 

 

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 

имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки 

должностному лицу лично или через посредника. 

Взяточничество представляет собой сердцевину коррупции (рис.1), 

является наиболее опасной формой проявления коррупции и как чрезвычайно 

негативное явление имеет следующие особенности: 

а) взятка передается при отсутствии очевидцев; 

б) оба участника преступления заинтересованы в его совершении, боятся 

ответственности, принимают меры к сокрытию следов преступления; 

в) так как оба участника несут уголовную ответственность, они не 

выдают друг друга; 

г) иногда взятка дается за совершение законного действия и при этом не 

остается документального подтверждения незаконных действий должностного 
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лица. 
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У теперішній час для досягнення ефективного та безперервного 

функціонування підприємствам необхідно активізувати інноваційні процеси, 

які забезпечують зміцнення ринкових позицій в умовах загостреної конкуренції 

та створюють сприятливі умови для розвитку [1]. 

Сприйнятливість підприємства до нововведень демонструє інноваційний 

потенціал, який характеризує оптимальне в певних умовах використання усіх 

необхідних ресурсів, як явних, так і прихованих. Під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників інноваційного середовища виробничі, технологічні, 

фінансові, наукові, інформаційні, кадрові ресурси спрямовують на реалізацію 

інноваційної діяльності з метою задоволення потреб суспільства.  

Управління інноваційним потенціалом повинно передбачати наявність 

відповідної стратегії, яка дозволить реагувати на зміни зовнішнього 

середовища, використовуючи для цього існуючі у підприємства ресурси та 

можливості. З цією метою необхідним є проведення оцінки інноваційного 

потенціалу підприємства, яка передбачає аналіз зовнішніх та внутрішніх 

можливостей розвитку підприємства з використанням таких методів, як PEST-

аналіз, GAP-аналіз, SWOT-аналіз.  

PEST-аналіз включає в себе аналіз економічних, соціальних, політичних і 

технологічних факторів і умов. Аналіз економічного середовища є 

найважливішим компонентом PEST-аналізу. Він включає в себе прогнози зміни 

ситуацій в економіці, що відбиваються в показниках інфляції, рівня зайнятості, 

ділової активності і т.ін. Політична стабільність є одним з ключових факторів, 

що дозволяють знизити ризик інноваційного розвитку підприємства. При 

проведенні технологічного аналізу і складанні прогнозу використовуються такі 
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характеристики: державні витрати на НДДКР, відкриття та винаходи, 

швидкість передачі технологій і виходу продукції на ринок тощо.  

Одним із способів обґрунтування стратегічних цілей інноваційного 

розвитку та розробки гнучких заходів на кожному етапі їх реалізації є метод 

визначення та заповнення «стратегічної прогалини» або GAP-аналіз [2]. 

Запропонований метод дозволяє сформувати «поле стратегічних рішень», 

які можуть прийматися для реалізації переходу від фактичного інноваційного 

рівня до необхідного, визначеного у стратегії розвитку підприємства.  

Методологічний аналіз розриву полягає у формуванні двох графіків, які є 

тенденціями розвитку інноваційної діяльності за умови незмінного середовища 

та тенденціями, що є необхідні для досягнення стратегічних цілей 

інноваційного розвитку регіону. У результаті побудови графіка оцінюється 

масштаб розриву та приймаються відповідні заходи щодо його заповнення [3]. 

Проведення SWOT-аналізу передбачає складання розширеної матриці для 

розробки стратегії інноваційної діяльності підприємства. Вигляд розширеної 

матриці SWOT-аналізу наведено на рис.1.  

 

Рис.1 Розширена матриця SWOT-аналізу для розробки стратегії 

інноваційної діяльності підприємства [4] 

Інновації та підприємство розглядаються як внутрішні фактори, а ринок і 

споживачі – як зовнішні. В процесі аналізу виявляються сильні і слабкі сторони 

кожного внутрішнього фактору, а також можливості і загрози, що витікають 



 142 

окремо із характеристик споживачів і особливостей ринку, на який 

підприємство виводить інновацію. Побудова розширеної SWOT-матриці 

дозволяє обрати оптимальний варіант стратегій для підготовки до подальшої її 

реалізації. 

Інноваційний розвиток підприємств є визначальним фактором їх 

економічного зростання, виживання в умовах жорсткої конкурентної боротьби, 

тому підприємствам України слід приділяти увагу оцінці інноваційного 

потенціалу, відслідковуючи зміни інноваційного клімату, впливу чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовища, реалізації інноваційної діяльності з 

використанням існуючих ресурсів і можливостей. 
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Кожен сучасний суб’єкт господарювання змушений планувати свою 

діяльність як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. При 

цьому, дотримання певних обмежень щодо тривалості кожної з дій (кожного з 
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бізнес-процесів) – є однією зі складових успішності. І якщо точне визначення 

часу виходу підприємства на ринок, дотримання хронології термінів реалізації 

всіх рішень щодо ринкової стратегії є предметами аналізів науковців і 

практиків, то самому процесу розроблення стратегії приділено не достатньо 

уваги. Це доводить актуальність даного дослідження. 

Вважаємо, що кожен етап розроблення ринкової стратегії складається з 

5 фаз: 

1 фаза (попередня) – попередній аналіз та визначення припущень; 

2 фаза (істотна) – глибинний аналіз за визначеними напрямками;  

3 фаза (прийняття рішень) – вибір ключових рішень; 

4 фаза (верифікація рішень) – перевірка релевантності обраних рішень; 

5 фаза (фінальна) – затвердження стратегічного плану дій. 

В процесі розроблення ринкової стратегії надзвичайно важливими є зміст 

кожної фази, який узагальнено визначає їх тривалість, що встановлюється 

індивідуально кожного разу (залежить від розмірів команди-розробників 

стратегії, специфіки галузі, складностей ринку тощо). Так, аналітична фаза ІІ 

триває найдовше і включає різні види аналізів (кабінетних і польових), які 

визначаються розробниками стратегії (як правило, це SWOT-аналіз, TOWS-

аналіз, SNW-аналіз, аналіз КФУ – ключових факторів успіху та інші). 

Хронологічну схему послідовності розроблення ринкової стратегії 

поданона рис. 1. 

Аналіз TOWS є варіантом SWOT-аналізу. Аналогічно SWOT-аналізу він  

включає визначення сильних сторін, слабких місць, можливостей та загроз, 

однак, на відміну від SWOT-аналізу (який не відображає зв'язок між різними 

факторами та категоріями), спрямований на відповідність внутрішніх чинників 

зовнішнім факторам, щоб допомогти визначити відповідні стратегічні варіанти, 

які може досягти організація. Це може допомогти з’ясувати, як можна 

скористатися можливостями, зменшити загрози, подолати слабкі сторони та 

використовувати будь-які сильні сторони. TOWS – інструмент стратегічного 

планування, який використовується для генерації, порівняння та вибору 
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стратегій [1]. 
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Рис. 1 Хронологічна схема послідовності розроблення ринкової стратегії 

(авторська розробка) 

 

Отже, запропонована хронологічна схема послідовності розроблення 

ринкової стратегії дозволяє деталізувати цей бізнес-процес по фазам. 

Результати даного дослідження можуть бути використані при розробленні 

конкретних ринкових стратегій промисловими підприємствами. 
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В наш час інформаційні технології стали невід’ємною частиною нашого 

бурхливого життя. Ще десятки років тому, майже ніхто навіть не міг 

передбачити чи принаймні уявити їх вагомий вплив на наше життя. Прогрес 

дійшов до того рівня, що охопив всі царини людської діяльності. Тепер роль 

інформаційних технологій стає щодня дедалі помітнішою, змінюючи світ 

кожної хвилини. 

Розширення ролі інформаційних технологій, обумовлено розвитком та 

поширенням Інтернет-технологій, перенесенням в електронне середовище 

різних видів соціально-економічної діяльності, а також перетворення 

традиційних організацій у мережеві структури. 

Отже, детально розглянемо процеси, які посилюють позиції маркетингу в 

мережі. Привабливість та ефективність сучасного маркетингу залежить від 

наявності в ньому критичної маси споживачів та відповідної інфраструктури. 

Нові можливості глобальних комунікації між людьми, дають їм нові 

інструменти для реорганізації форм їх спільної діяльності. Різні види 

маркетингових стратегій стають більш ефективними, коли починають 

користуватися можливостями Інтернет-технологій. Це покращує зворотній 

зв’язок та дає додаткові переваги у боротьбі за споживача. 

Інтернет надає можливість здійснювати маркетингову діяльність у таких 

умовах: «Бізнес-Бізнес» (В2В), «Бізнес-Споживач»(В2С), «Споживач-

Споживач» (С2С) і «Споживчий-Бізнес»(С2В) [1]. 

Маркетинг в Інтернеті втілюється у таких напрямках: 

1) Маркетинг в соціальних мережах (Social Media Marketing). 

Використання соціальних мережах для маркетингу є одним з 

найактуальніших напрямків сьогодення. Даний напрямок забезпечує: прямий та 

зворотній зв’язок, підбір цільової аудиторії, покупців і відвідувачів різних 

соцмереж, рекламу в Інтернеті, покриває ту цільову аудиторію, яка не реагує на 
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класичні види реклами, поєднує маркетинг і піар [5]. 

2)Facebook в маркетингу. 

Facebook - соціальна мережа, яка з кожним днем набирає обертів і 

популярність. При розгляді будуть дослідженні такі теми: створення сторінки 

бренду, залучення клієнтів у Facebook, Fan Page: переваги і недоліки, аналіз 

статистики на Facebook і додатки на Facebook, особливості та переваги 

контекстної реклами на Facebook [5]. 

3) Методи роботи з корпоративними блогами. 

Окремий напрямок - корпоративні блоги, який може містити такі теми 

для вивчення, як підставу концепції блогу, розробка і SMO-оптимізація блогу, 

моделі ведення блогу, реаліті-блогінг і рольовий блогінг, шляхи просування 

блогу, тайм-менеджмент для блогінгу, використання вузькотематичних 

соцмереж для активізації блогу, можливості акцій і конкурсів на блозі. 

4)Вірусний маркетинг. 

Про вірусний маркетинг відомо досить багато, але є ще доволі багато 

невивчених питань. Серед них - сарафанне радіо, вірусний контент: відео, фото, 

вірусні інфоприводи, методики ефективного посіву, використання WOW! 

Технології уникнення ризиків репутації. 

5)Прихований маркетинг. 

Прихований маркетинг є звичайним явищем сьогодення. Цікаві питання, 

як: коли і для чого слід впроваджувати прихований маркетинг, місця для 

прихованого маркетингу: форуми, блоги, соціальні мережі, спільноти [4]. 

Таким чином, зараз Інтернет є важливим доповненням до звичайної 

комерції, проте цікаво те, що невдовзі традиційним бізнесам не обійтися без 

Інтернету. Крім знання різних інструментів, які допомагають ефективно 

рекламувати продукт і проводити PR-акцію, у Інтернет-маркетолога має бути 

відмінне аналітичне мислення. Зростання продажів в Інтернет-маркетингу 

будується на залученні відвідувачів, підвищенні ефективності сайту і 

повернення клієнтів. Але мало залучити відвідувачів, потрібно зробити з них 

ваших постійних клієнтів, адже саме вони дають вашому бізнесу прибуток. Всі 



 147 

ці моменти має враховувати Інтернет-стратегію.  

Таким чином, враховуючи що, значна частина користувачів всесвітньої 

мережі поступово відмовляється від інших джерел інформації, а також 

зручність та вигоди використання Інтернет-маркетингу для виробників і 

споживачів, все більше буде зростати відсоток торгівельних угод та здійснення 

покупок в Інтернеті, тому актуальність Інтернет-маркетингу буде тільки 

зростати. 
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З переходом України до ринкової економіки неодмінно пов’язані зміни у 

галузі фізичної культури та спорту. Внаслідок поширення ринкових відносин, в 

національній економіці поступово зростає роль фізкультурно-оздоровчого, 

спортивного бізнесу та громадських організацій [2].  

Маркетинг фізичної культури та спорту – це система заходів, спрямована 

на розвиток даної галузі. Головна мета її – задоволення фізичних, духовних та 

соціальних потреб населення шляхом залучення до фізкультурно-спортивних 

занять [3].  

http://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internet-marketing-povnij-oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategiji-prosuvannya.html
http://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internet-marketing-povnij-oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategiji-prosuvannya.html
http://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internet-marketing-povnij-oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategiji-prosuvannya.html
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Особливості маркетингу фізичної культури та спорту зумовлює, зазвичай, 

некомерційний характер даної сфери. Головна його мета – успішно реалізувати 

соціальну програму, підвищити якість послуги та переконати споживачів у її 

необхідності. У цьому аспекті значну роль відіграють державні органи 

управління, які повинні здійснювати практичні заходи для вдалої реалізації 

маркетингового потенціалу у галузі фізичної культури та спорту [1]. 

У зв’язку з юридичним визнанням рівноправності різних форм власності та 

видів фізкультурно-спортивних організацій, автономною діяльністю та 

підвищенням конкуренції між ними зростає потреба у застосуванні 

маркетингових технологій. Створюються все нові заклади та їх об’єднання, які 

займаються організацією платних тренувань, комерційною та рекламною 

діяльністю, вільним підбором персоналу та розпорядженням фінансовими 

ресурсами, а також інноваційною діяльністю задля розвитку власної 

матеріально-технічної бази. Передумовою маркетингу слугує і прагнення 

фізкультурно-спортивних організацій до розширення збуту своїх послуг задля 

підвищення їх рентабельності та отримання прибутку. 

Сьогодні в Україні, незважаючи на позитивне ставлення громадян до 

занять фізичною культурою та спортом, спостерігається низький рівень 

активності людства у цій сфері. Так, адже у вирішенні завдань, що стосуються 

фізичного вдосконалювання як базової потреби людини, маркетинг 

застосовується не в достатній мірі [4].  

Варто поставити акцент на тенденціях, які можуть слугувати своєрідним 

поштовхом до розвитку фізкультурно-спортивних послуг: 

 для більшості є невід’ємним дотримання здорового способу життя; 

 прагнення до спілкування, самореалізації, професійних рекомендацій; 

 все більше розвивається та популяризується сімейний спорт; 

 залучення великих підприємств індустрією активного відпочинку; 

 зв’язок фізкультурно-спортивних клубів з медичними закладами. 

Характер попиту та пропозиції визначають порівняльні дослідження 

соціально-культурного середовища, оскільки певні ідеї, цінності та 
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переконання є основотворчою ланкою матеріального світу людини та 

формують у неї певні стереотипи [4].  

Перспективи розвитку маркетингової діяльності в галузі фізичної 

культури та спорту зумовлюють фактори, які характеризують стан даної сфери 

в Україні та фактори, які обумовлюють специфіку маркетингу шляхом 

вивчення характеристик і особливостей ринку фізкультурно-спортивних 

послуг. Такі тенденції, як зниження рівня здоров’я, фізичного розвитку та 

підготовленості населення внаслідок поширення гіподинамії, збільшення 

кількості осіб з антисоціальною поведінкою та шкідливими звичками, 

негативно впливають на розвиток фізичної культури і спорту в Україні за 

теперішнього часу. Причинами є погіршення екології, зниження рівня життя та 

підвищені вимоги до фахівців в умовах сучасного ринку. І саме дослідження 

показників розвитку фізкультурно-спортивної сфери в Україні слугуватиме 

передумовою соціокультурної, організаційної та управлінської ефективності 

маркетингової діяльності в цій галузі. 

Під спортивним маркетингом слід розуміти діяльність, метою якої є 

вирішення завдань споживачів, компаній і організацій, пов’язаних зі сферою 

фізичної культури та спорту та просування їх брендів на спортивних подіях [5]. 

Тобто це своєрідні інноваційні соціокультурні технології, за допомогою яких 

здійснюється соціальна робота з населенням. Але варто наголосити на тому, що 

з початком розвитку спортивного маркетингу в Україні його супроводжують 

певні проблеми. Це, насамперед, майбутня демографічна ситуація, а саме: 

 старіння нації (у більшості розвинених країн може зрости частка 

немолодого населення, яка вплине на популярність видів спорту, на 

кількість глядачів і телеглядачів спортивних змагань); 

 збільшення частки сімей, які очолюють незаміжні або розведені жінки 

(знизиться попит на послуги сімейного спорту). 

У зв’язку з вищевказаним цілком вірогідно, що у спорту та фізичної 

культури можуть з’явитися серйозні конкуренти, такі як мистецтво, котре 

слугуватиме основним засобом відпочинку та самовдосконалення. 
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 Визначення рівня економічної ефективності (результативності, економічності) 

функціонування підприємства, створення та використання нового виробу, 

промислового комплексу або технології є важливим завданням для промислових 

підприємств (в особливій мірі це відноситься до машинобудівних підприємств), 

галузей промисловості, регіонів, держави в цілому, розробників інноваційної 

продукції, споживачів і постачальників підприємства, фінансових інститутів та 

інших суб'єктів ринкової економіки. Для оцінки вкладу в економічну ефективність 

окремих елементів підприємства, а також для оцінки ефективності проведених в 

організації заходів, в тому числі інновацій необхідне уточнення і розвиток 

методологічної бази. 
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 Завдання економічної оцінки результатів діяльності мають сьогодні нагальну 

актуальність. Кожне нове уточнення зафіксованого знання стимулює потребу в його 

розвитку. Зміна умов господарювання і формування ринкової економіки змушують 

по новому поглянути на багато аспектів діяльності підприємств. Одна з 

фундаментальних категорій - ефективність не тільки не втратила своєї значущості, 

навпаки, набуває все більшої ваги. 

 Показники економічної ефективності визначаються в широкому спектрі робіт 

в області економічного аналізу, і його складових - фінансового аналізу та аналізу 

господарської діяльності, виконано досить багато досліджень і опубліковано велику 

кількість наукових робіт [1-11]. Дослідження визначень терміна «ефект» і 

«ефективність» різними вченими-дослідниками свідчать про відсутність єдиного 

підходу до категорії ефективність, а також до близьких до неї понять. Поруч з 

терміном «ефективність» часто використовуються як синоніми близькі за 

економічною сутністю, але зовсім не тотожні терміни «результативність» та 

«економічність». У зв'язку з цим виникає завдання більш точного економічного 

ідентифікування даних термінів, їх певних розмежувань в економічному сенсі. На 

нашу думку, це завдання можна виконати з використанням схеми «входу-виходу» 

[1], принципова сутність якої представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1 Економічна інтерпретація ефективності з використанням схеми входу - 

виходу 

 Використовуючи економічну інтерпретацію ефективності з використанням 

схеми входу - виходу, можемо сформулювати визначення розглянутих понять 

наступним чином. 

 1. Ефективність - економічна категорія, яка визначає співвідношення входу 

(витрат, ресурсів) з виходом (ефектом, досягнутим за рахунок використання витрат 

ВХОД 

(плановые или 

фактические 

использованные 

ресурсы, затраты) 

ПРОЦЕСС 

(создание, 

производство и сбыт 

инновационной 

продукции) 

ВИХІД 

(плановая и фактическая 

эффективность, 

результативность, 

экономичность) 
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(ресурсів) на вході в систему. Аналітична модель для розрахунку ефективність має в 

даному випадку такий вигляд: 

 

Вхід

Ефект

Вхід

ВхідВихід
тьЕфективніс 


  

 

 2. Результативність - характеризує ступінь досягнення запланованого 

результату, тобто співвідношення фактичного і планового виходу (фактичного і 

планового ефектів). Аналітична модель для розрахунку результативності має в 

даному випадку такий вигляд: 

 

.
вихідПлановий

вихідФактичний
вністьРезультати   

 3. Економічність - характеризує рівень економії вхідних витрат (ресурсів), 

використаних для досягнення результату (виходу). Економічність може бути 

обумовлена економією при закуп вхідних ресурсів (придбання вхідних ресурсів за 

цінами нижче запланованих) і економією при використанні ресурсів (використання 

меншої кількості ресурсів в натуральному вимірі при досягненні виходу, ніж 

заплановано). Аналітична модель для розрахунку економічності має в даному 

випадку такий вигляд: 

  

.
плановийВхід

фактичнийВхідплановийВхід

ресурсіввхіднихвартістьПланова

ресурсіввхіднихЕкономія
стьЕкономічні




 

 Виходячи з викладеного слід підтримати думку В.О.Літвінової про те, що 

«результативність» — перетворена форма «ефективності» [2]. У тому випадку, 

коли необхідно оцінити ступінь досягнення результату, ефективність приймає 

форму «результативності», тоді ж, коли мова йде про мінімізацію 

використовуваних ресурсів, можна говорити про «економічність». Процес 

дослідження категорії «ефективність» з кожним новим кроком відкриває перед 

дослідником все нові і нові горизонти.  
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У сучасних умовах інтеграції України роль спеціалістів з вищою освітою 

безперервно зростає, тому виникає необхідність у формуванні наукової молоді. 

Підвищення рівня освіти та інтелектуально-інформаційної системи сприятиме 

розвитку та поширенню науково-дослідницької роботи у вищих навчальних 

закладах. Великий вплив на освітню систему в Україні мають проєвропейські 

принципи, які засвідчують необхідність формування людського капіталу, тобто 

розвиток наукових кадрів та творчої молоді. Тож, головною метою на даний 

момент є створення необхідних умов для повного освоєння студентами 

багатобічного потенціалу як світової, так і вітчизняної науки.  

Питанням сучасної освіти та науки присвячені праці як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених, серед яких В. Я. Ляудис, С. І. Архангельський, 

О. Мартиненко, Г. Коловак, І. Зязюн, Р. А. Нізамова, В. М. Володька, 

О. Микитюк, Н. Пузирьова та ін. 

За статистичними даними в Україні спостерігається екстенсивний 

розвиток наукової діяльності (рис. 2), що засвідчує необхідність створення 

організованої системи управління науковими дослідженнями на базі вищих 

навчальних закладів.  

   Наукова робота – це вищий рівень розумової діяльності людини до якої 

студентів необхідно готувати протягом усього періоду навчання.  Завданням 

науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах є розвиток потенційних 

можливостей студента, а саме можливості розв’язувати складні задачі, 

застосовуючи неординарні методи, а також розвиток його творчих та 

лідерських якостей.  

Наукове дослідження як процес пізнання зумовлює використання низки 

методів, спрямованих на вирішення поставленої задачі, для більшої імовірності 

рекомендується використовувати декілька методів. Організація наукового 
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дослідження має на мені передбачити необхідність досліду, визначити потребу 

в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні та висвітлити 

результати проведеної роботи.  

 

Рис. 1 Обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні 

за період 2009-2015 рр. [1] 

 

Таким чином, використання дослідницького підходу до навчання у вищих 

навчальних закладах зумовлює активізацію у студентів їхньої емоційної сфери 

та наштовхує на самостійне вирішення наукових проблем. Теоретичною базою 

для наукових досліджень виступає навчальний процес та інформаційна база. 

Дослідницька робота надає можливість студентам застосовувати набуті знання 

на практиці. При виконанні такої роботи студент не отримує відповідний 

алгоритм для вирішення проблеми, а повинен креативно підійти до поставленої 

задачі.  

Отже, визначені умови організації науково-дослідницької діяльності 

студентів вищих навчальних закладів сприяють не лише вдосконаленню 

навчального процесу та створенню необхідних умов для роботи, а й  розумінню 

змісту педагогічних явищ, інноваційному розв'язуванні неординарних 

педагогічних завдань, ознайомленню з логікою дослідницького процесу, що 

сприяє створенню висококваліфікованих науковців.  

Список використаної літератури: 
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Отримання підприємством довготривалих конкурентних переваг 

нерозривно пов’язано з умінням його внутрішньої структури вчасно реагувати 

на зміни зовнішнього середовища. Одним з сучасних підходів до управління 

складними змінами на корпоративному рівні є організаційний розвиток. 

У науковій літературі у 1950-х роках організаційний розвиток вважався 

специфічною стратегією системних змін, спрямованою на підвищення 

ефективності діяльності організації за рахунок удосконалення управління 

організаційними процесами, структурами і культурою. У 60-70-х роках ХХ ст. 

вивчення організаційного розвитку фокусувалось на удосконаленні 

внутрішнього функціонування організації шляхом покращення комунікацій, 

уточнення організаційних ролей, створення команд тощо. Організація 

розглядалась як відкрита система у взаємодії з її середовищем, але основний 

наголос робився на удосконаленні діяльності саме організації та її підсистем 

[1]. У 1980-х роках поняття "організаційний розвиток" під впливом загострення 

конкуренції, поширення інформаційних технологій, політичних та економічних 

змін набуло нового змісту. Основними його складовими виступали такі 

внутрішні чинники, як: місія, ключові принципи, бачення, стратегія організації 

[2]. Нині організаційний розвиток розглядається як набір стратегій, цінностей, 

технологій, спрямованих на плановані зміни в організації, із метою кращого 

узгодження можливостей організації, поточних і очікуваних вимог її оточення. 

Система цілей організаційного розвитку містить: поліпшення 

погодженості між організаційною структурою, процесами, стратегією, людьми і 
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культурою; створення і розвитку нових організаційних рішень; розвитку 

здатності організаційного самовідновлення. 

На практиці організаційний розвиток як регулярна діяльність по 

вдосконаленню засобів і способів, за допомогою яких організація досягає цілей, 

що стоять перед нею, включає проектування і впровадження змін за такими 

напрямками як: організаційна структура і чисельність персоналу, функції 

(бізнес-процеси) і якість їх виконання, корпоративна культура. 

Організаційний розвиток являє собою складне явище, в якому 

поєднуються суто організаційно-адміністративні явища із соціально-

психологічними процесами. Тому концепція організаційного розвитку 

передбачає здійснення змін в організаційно-структурному і кадровому 

аспектах. У рамках організаційно-структурного підходу робиться спроба за 

допомогою змін в організаційному регулюванні створити сприятливі рамкові 

умови для досягнення цілей організаційного розвитку. Кадровий підхід полягає 

у проведенні заходів із підвищення кваліфікації працівників (розвитку 

персоналу) і стимулювання їхньої готовності до прийняття і здійснення змін.  

Серед концепцій, що стосуються організаційних змін, найбільшого 

поширення набули концепції структури підприємства [1]. У них подано 

взаємозв'язки, що утворюються між окремими галузями бізнесу, відділами та 

підрозділами підприємства. Ці взаємозв'язки є найпомітнішим організаційним 

чинником, тому організаційний розвиток підприємства виявляється, 

насамперед, у зміні його структури. Відповідно до цього поняття 

«організаційний розвиток» визначається як процес запланованих послідовних 

перетворень довгострокового характеру, у результаті якого формується 

стратегія змін організаційної структури підприємства з урахуванням зовнішніх 

умов та внутрішнього потенціалу підприємства. 

Становлення сучасної концепції організаційного розвитку пов’язується з 

трьома основними факторами: зміна умов існування фірм, яка викликана 

зростаючою динамічністю зовнішнього середовища; підвищення ролі 

людського фактору в управлінні; нагромадження матеріалів в області 
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дослідження групи й групової динаміки. 

 Сучасна концепція організаційного розвитку побудована на існуванні 

ієрархії форм реалізації організаційного розвитку на підприємстві (табл.1).  

Таблиця 1 

Ієрархія форм реалізації організаційного розвитку на підприємстві 
Форми реалізації 

організаційного розвитку 

 

Напрями реалізації 

Підприємство в цілому Злагоджена робота підрозділів підприємства. 

Міжгрупові організаційні 

відносини 

Побудова оптимальної структури міжгрупових відносин шляхом 

створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

організації. 

Групові відносини Сприяння командоутворенню, прояву лідерства в групі, 

попередження конфліктів (управління конфліктами). 

Міжособистісні 

відносини 

Управління конфліктами, оптимізація міжособистісних відносин, 

розвиток навиків групового спілкування, розвиток 

самоусвідомлення, переконання та розуміння інших. 

Індивідуальний рівень Управління виконанням індивідом окремих завдань, розвиток 

змістової діяльності. 

 

Всі форми реалізації організаційного розвитку спрямовані на 

забезпечення злагодженої роботи структурних підрозділів підприємства 

шляхом створення гнучкої системи підготовки та перепідготовки фахівців, які 

в умовах мінливого навколишнього середовища здатні забезпечити високу 

адаптивність та внутрішнє організаційне зростання організації в цілому. 

Звідси об’єктом організаційного розвитку підприємства виступають процеси 

інноваційного розвитку персоналу. 

В основі концепції організаційного розвитку лежать різноманітні 

передумови і цінності. Вони відносяться до людей: як до індивідуумів, як до 

лідерів і членів груп та як до членів організації.  

Отже, основна ідея, що лежить в основі організаційного розвитку 

укладається в тезі: розвиток організації можливий тільки через розвиток 

людини. Тому розвиток людини є тією проблемною областю, від рішення якої 

залежить конкурентноздатність організації. 

Список використаної літератури: 
1. Бондар Н.М. Сучасні тенденції розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Н.М. 

Бондар. - Режим доступу: http://www.trn.ua/articles/4724/ 
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Підвищення ефективності управління є головною умовою поліпшення 

кінцевих результатів організацій сфери підприємницької діяльності. 

Забезпечення високої ефективності системи управління багато в чому залежить 

від об'єктивної й достовірної її оцінки. Обґрунтована оцінка вносить 

визначеність, виявляє реальні тенденції, дозволяє виявити, виміряти і оцінити 

головні чинники, що впливають на ефективність управління, а через нього – на 

результати діяльності підприємства. 

Існує певний стереотип розуміння ефективності  управління як 

конкретної числової характеристики. Але для розуміння загальної ефективності 

управління підприємством такий підхід не завжди є корисним та придатним для 

практичної реалізації. Оцінка ефективності управління є не самоціллю, а вкрай 

складним і неоднозначним завданням, сутність та технологія вирішення якого 

визначається рівнем та метою застосування результатів.  

Розвиток соціальної відповідальності бізнесу та ускладнення 

взаємозв’язків у бізнес-середовищі, зростання значущості процесів колаборації 

у забезпеченні високого загального економічного результату підвищують 

актуальність оцінки ефективності менеджменту на засадах досягнення  

«балансу інтересів» або, так званого, поведінкового підходу. Оцінювання 

ефективності управління за поведінковим підходом ґрунтується на вимірюванні 

ступеня задоволення потреб усіх груп, зацікавлених у результатах діяльності 

організації. Головним критерієм оцінювання ефективності управління 

організацією за поведінковим підходом є досягнення балансу інтересів усіх 

зацікавлених і впливових сил у результатах діяльності підприємства. У їх число  

включають наступні групи: власники та інвестори, клієнти, постачальники 

ресурсів, працівники підприємства, місцева влада та громада, держава. 
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Значущість та впливовість кожної з груп на результати діяльності організації 

та, відповідно, на рішення, що приймаються керівниками, визначається 

особливостями самої організації, її сферою діяльності, особливостями 

продукції (робіт, послуг), місцем у регіональній та національній економічній 

системах тощо.   

Ефективність управління слід розглядати, вимірювати та оцінювати у 

прямому зв’язку з ефектами, які отримуються у сферах, на зміну яких вони 

спрямовані. Якщо мова йде про ефекти руху у напрямку задоволення інтересів 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів), акцент має бути зроблений на показниках, 

що характеризують ступінь їх досягнення. До уваги слід брати цілі, досягнення 

яких корелює із діями організації. Крім того, підхід «балансу інтересів» 

передбачає їх комплексну узгоджену оцінку. Модель оцінки ефективності 

управління організацією, яка  відображає її узагальнений зміст та наповненість, 

наведена на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель оцінки ефективності управління організацією на засадах 
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Формування системи показників ступеня досягнення цілей стейкхолдерів 

передбачає вибір ключового показника, що характеризує ефективність 

організації з точки зору кожного стейкхолдера (кількісного або якісного). Під 

час формування такої системи показників мають бути враховані можливості 

отримання необхідної для їх оцінки інформації на основі звітів (офіційних або 

внутрішньої звітності), засобів масової інформації, суспільної думки тощо.  

Встановлення критеріального рівня кожного з системи обраних 

показників (бажаного з точки зору стейкхолдера) та його мінімально 

(максимально) допустимого рівня визначає можливості достовірної оцінки 

ступеня досягнення визначеної цілі. Для визначення показників, що 

характеризують ступінь досягнення критерію, використовуються як методи 

прямих розрахунків, так і методи опосередкованого оцінювання (експертні 

методи, анкетне опитування тощо).  

Найскладнішим питанням під час реалізації моделі оцінки ефективності 

управління організацією на основі досягнення балансу інтересів є саме оцінка 

ступеня досягнення балансу інтересів, адже отримати зведену оцінку не завжди 

представляється можливим і доцільним, зважаючи на різноспрямовані ключові 

інтереси стейкхолдерів, які відображаються різними за характером, методиками 

оцінки, одиницями виміру показниками. Одним з можливих підходів для 

вирішення такого завдання може бути побудова відповідних шкал на основі 

застосування методів бальної або відсоткової оцінки. Проте, слід пам’ятати, що 

баланс інтересів досягається за умови отримання єдиних або близьких оцінок за 

показниками, які прагнуть до свого найкращого рівня, що свідчитиме й про 

високоефективне управління організацією.  

Процес підвищення ефективності управлінської діяльності, який 

базується на результатах її оцінки, має бути спрямований на підтримку або 

зміну дії факторів, які визначають можливості та рівень балансу інтересів 

зацікавлених у діяльності організації осіб.   
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 Стратегічне управління на підприємстві розглядається як сукупність 

динамічних взаємопов'язаних процесів управління, спрямованих на 

розроблення та реалізацію стратегії розвитку фірми. За останні роки його 

значення стрімко зростає, бо дозволяє компаніям утримувати своїх конкурентні 

позиції в довгостроковій перспективі. 

Метою дослідження є розкриття сутності стратегічного управління, 

визначення головних цілей та задач, а також його застосування для 

ефективного розвитку підприємства. 

Стратегічне управління – це управління підприємством, що забезпечує 

його стабільне функціонування і розвиток, бо спирається на людський 

потенціал, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює 

гнучке регулювання і своєчасні зміни, які відповідають викликам ззовні та 

зміцнюють переваги перед конкурентами. 

 Головною метою стратегічного управління є розвиток потенціалу 

підприємства та підтримання його стратегічної здатності до виживання і 

ефективного функціонування в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

 Головними завданнями стратегічного управління, необхідними для 

досягнення його головної мети, є: 

 формулювання стратегічних установок та визначення сфери діяльності; 

 формулювання стратегічних цілей і вирішення задач для їх досягнення; 

 реалізація стратегічного плану; 

 оцінювання результатів діяльності та за необхідністю заміна стратегічного 

плану та шляхів його реалізації[3]. 

 На сьогоднішній день, стратегічне управління на підприємствах має 
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спрямовуватись на їх довгорічний розвиток та забезпечення збільшення темпів 

економічного зростання. Розробка стратегії довгострокового виживання 

дозволяє миттєво реагувати на зміни, що відбуваються в оточенні компаній, 

тому є важливою в умовах жорстокої конкуренції та ситуаціях, що швидко 

змінюються, оскільки дозволяє концентрувати увагу не лише на внутрішньому 

стані справ в компанії. На успішний розвиток підприємства в довгостроковій 

перспективі впливає стратегічний процес, який містить наступні етапи: 

1) дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства в якому 

воно функціонує (стратегічний аналіз); 

2) визначення місії та встановлення цілей для її досягнення, формулювання 

стратегії, розглядання альтернатив, кінцевий вибір та створення відповідних 

стратегічних планів (стратегічне планування); 

3) розробка нової організаційної структури та системи управління, практична 

діяльність з досягнення поставлених цілей, в тому чилі в непередбачуваних 

ситуаціях, та коригування подальших кроків (стратегічне управління). 

 Отже, в сучасних економічних умовах, стратегічне управління є 

важливою складовою успішного розвитку вітчизняних підприємств, бо 

виступає одночасно перспективою зростання та моделлю реагування на зміни 

зовнішнього середовища, в якій вони діють. Це пояснюється тим, що 

стратегічне управління являє собою комплекс принципів діяльності організації 

та її відносин з зовнішнім і внутрішнім середовищем, перспективних цілей 

організації та відповідних рішень з вибору інструментів досягнення цих цілей. 
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На сьогоднішній день правильний розподіл часу в роботі є дуже 

актуальним, оскільки це ресурс, якого постійно не вистачає. Саме тому в 

сучасних реаліях впровадження тайм-менеджменту на підприємстві є особливо 

необхідним, так як допоможе працівникам фірми керувати своїм часом, а фірмі 

використовувати весь свій потенціал і, як результат, безперервно розвиватись.  

Метою дослідження є визначення основних понять і принципів тайм-

менеджменту та ефективність його застосування для ефективного розвитку 

підприємства. 

Термін «Тайм-менеджмент» походить від англ. time management – 

«управління часом» і означає набір правил, практик, навичок, інструментів і 

систем, спільне використання яких дозволяє більш ефективно використовувати 

свій час і, в перспективі, поліпшити якість життя. 

Тайм-менеджмент складається з чотирьох основних принципів які 

визначено на рис. 1. 

 

Рис. 1 Принципи тайм-менеджменту [1] 

При роботі з цілями, необхідно розуміти, що мета повинна бути 

реальною, конкретною, вимірною і мати термін реалізації. Уміння розставити 

пріоритети – основна частина тайм-менеджменту, бо дозволяє чітко визначати 
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найбільш важливі справи. Асортимент інструментів планування досить 

широкий та різноманітний, можливість вибрати з них найбільш зручний значно 

економить час. Звички проявляються в розвиненому почутті часу, яке 

допомагає виконувати всі справи в строк і підвищувати особисту ефективність. 

Використання принципів тайм-менеджменту має певні плюси та мінуси, 

представлено на рисунку 2. 

 

Рис. 2 Плюси та мінуси застосування принципів тайм-менеджменту [1] 

Отже, можемо зробити висновок, що тайм-менеджмент підприємства – це 

система правил і норм взаємодії співробітників на підприємстві, правил і 

механізмів обміну інформацією. Багато в чому тайм-менеджмент за змістом 

дублює комунікаційний процес на підприємстві, а відповідно його складно 

віднести до абсолютно нового напрямку в області управління підприємством. 

В цілому тайм-менеджмент являє собою досить перспективний напрямок 

в управлінні підприємством, хоча складнощів в його застосуванні на практиці 

на даний момент безліч.  
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Compliance has become an integral part of the business environment for a long 

time: honest business does not only increase the investment attractiveness of the 

company, but also protects against possible reputational damage and sanctions from 

the supervisory authorities. Regulatory risks are especially high when there is a lack 

of compliance with anti-corruption legislation and anti-money laundering (anti-

money laundering and terrorist financing) norms, as well as in violation of sanctions 

regimes. Compliance for any organization should ensure compliance of all existing 

business processes in the organization with all internal policies and procedures that 

are developed taking into account local, Ukrainian legislation and leading 

international practices. 

Compliance with the requirements of the law has become particularly 

important in the field of antitrust law, where unprecedented distribution of regulatory 

and legal regulation around the world is observed. The current anti-corruption 

legislation is constantly developing, and new laws are being adopted. Sanctions for 

violating anti-corruption requirements are often very significant, and damage to 

business reputation in the event of adverse results of anti-corruption verification is 

huge. 

At present, the issue of anti-corruption compliance is associated with particular 

risks, as at the moment anti-corruption bodies in the international arena do not 

develop a unified approach to how best to support (or even encourage) a business that 

really strives to comply with anti-corruption requirements. Moreover, although many 

companies have already adopted anti-corruption compliance programs for their own 

protection (and protecting their shareholders) by narrowing the scope of future 

violations through training and identifying potential violations at an early stage, there 

is an acute need for developing practical recommendations, methodologies and 

advice to promote industrial enterprises in building and improving reliable anti-

corruption compliance programs taking into account the risks and resources available 

for each particular company. 
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The strongest motive for compliance with anti-corruption legislation is the 

desire to carry out activities in accordance with ethical principles and recognition of 

these efforts. Despite the fact that the punishment for violation of legislative 

requirements can be significant, serious damage to the reputation of the company 

causes unfavorable public outcry caused by a finding of violation of the law. Thus, 

the goal of any anticorruption compliance program is (ultimately) a reduction in the 

risk of any violation of anti-corruption requirements. Nevertheless, since the fear of 

violating the law (especially in cases where there is a threat of personal criminal 

responsibility) can hinder workers and sometimes leads to unintended deterrence of 

perfectly legitimate competition. The verified program allows employees to act 

confidently within the law. 

During the development or adaptation of anti-corruption compliance, it is 

necessary not only to rewrite the norms of Ukrainian laws containing a ban on 

committing unlawful acts. It is necessary to create such a document, which would be 

a set of rules covering the entire process of the functioning of the enterprise. As a 

rule, during such work, we define the principles and procedure for interaction 

between employees of the enterprise both among themselves and with other legal and 

physical persons, describe the rules of internal and external control, in particular, 

reporting, audit, internal inspections and investigations, process and rules of personal 

responsibility. 
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The age of information and technology has radically transformed what work 

is and how it’s accomplished. Globalization has redefined where we access our 

customers, suppliers and even employees.  Production and consumption rarely 

occur at the same locations. 

Good management is the use of key skills and practices designed to help the 

organization reach the highest potential. A good manager should strive to become 



 169 

both a specialist and a generalist. To become a specialist you must be an expert in 

something. This will give you specific skills that help you provide concrete value 

to your firm and to customers. It is important to know enough about a variety of 

business or technical disciplines and work with different perspectives. 

Elon Musk (the founder, CEO of SpaceX and product architect of Tesla Inc.) 

gives the following advice to help people to assume responsibility for their own 

careers: "People are mistaken when they think that technology just automatically 

improves. It does not automatically improve. It only improves if a lot of people 

work very hard to make it better, and actually it will, I think, by itself degrade [3]." 

Concepts for improving manager’s effectiveness: 

o Define your product: what is your area of expert’s appraisal? 

o Invest in your growth and development, the way a company invests in research 

and development. What new products or services will you be able to provide? 

o Know your target market: to whom are you going to sell? 

o Sales manager should pay more attention to strengthening long-term relations 

with customers based on mutual trust. 

o It is essential to be self-reliant, honest and connected with other people.  

Being connected means having many good working relationships, being a team 

player with strong interpersonal skills. For example, those who want to become 

partners in professional service organizations like accounting, advertising and 

consulting firms strive constantly to build a network of contacts. Their goal is to 

work not only with lots of clients but also with more senior partners, including 

several from outside their home offices and some from outside their country. All 

business is a function of human relationships. Effective communication is a 

fundamental aspect of managerial effectiveness [1, p. 430]. 

When conducting business overseas, a manager should be aware of cultural 

rules, customs and behavior in society. A manager should keep in mind that there 

are the substantial differences in Eastern and Western cultures. For example, while 

American culture prizes individuality and frankness, the Asian culture emphasizes 

conformity to society. 
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A company should make a detailed analysis of the market subjects, consider 

theoretical and practical aspects of organizing sale and retail trade, create an up-to 

date package of sale-activating programs. The company’s marketing department 

should carry out the following tasks: working with established customers and 

attracting new ones, organizing execution of orders and deliveries, collecting 

payment for the supplied products in the shortest possible time and many others [2, 

p. 20]. Concluding, we can say that effective management requires even more 

careful consideration of potential differences in culture, economics, politics and 

technology. Effective manager must be aware of establishing a communication 

culture. 

Literature: 
1. Bateman Th. S., Snell S. A., Management: Building Competitive Advantage. – N. Y.: Irvin, The 

McGraw-Hill Companies, 1996. – 430 p. 

2. Donelly J. H., Fundamentals of Management, Richard D. Irvin Inc., 1995. – 20 p. 
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Практика свідчить, що вітчизняні підприємства здебільшого неефективно 

використовують свій науковий потенціал та матеріально-технічну базу. Аналіз 

діяльності найбільш успішних з них показує, що своїм успіхам вони у значній 

мірі зобов’язані ефективному управлінню знаннями, які дозволяють визначити 

перспективні (з урахуванням усього комплексу внутрішніх і зовнішніх умов) 

напрями реалізації наявних ринкових можливостей, формувати, посилювати і 

ефективно використовувати відносні конкурентні переваги тощо.  

Враховуючи викладене, запропоновано використовувати авторську 

модифікацію SWOT-аналізу для визначення найбільш перспективних ринкових 

можливостей знаннєорієнтованого розвитку підприємства. У табл. 1 подано 

матрицю SWOT-аналізу, що побудована за даними ТОВ «Технохім» (м. Суми), 

яке виробляє устаткування для хімічної промисловості. Вона побудована для 

аналізу можливостей реалізації одного з напрямів знаннєорієнтованого 

розвитку підприємства - створення на основі знань і комерціалізація нових 

(удосконалених) видів продукції, удосконалення технологій їх виготовлення 

тощо [1]. 

У клітинках табл. 1 експертами проставлені оцінки (за шкалою від 1 до 10 

балів). Вони характеризують ступінь впливу сильних (СИС) і слабких (СЛС) 

сторін діяльності підприємства на перспективи використання існуючих 

ринкових можливостей (РМ) і протидії ринковим загрозам (РЗ). Конкретні 

характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища з метою збереження 
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комерційної таємниці у табл. 1 не показані. 

Авторами розраховані суми проставлених у клітинках табл. 1 оцінок (по 

рядках – для можливостей і загроз, по стовпцях – для сильних і слабких сторін 

діяльності підприємства). При цьому більша сума у рядку (для можливостей) 

свідчить про кращі ринкові можливості, менша (для загроз) – про найсильніші 

загрози, більша у стовпці (для сильних сторін) – про найсильніші сторони 

діяльності, менша у стовпці (для слабких сторін) – про найслабші сторони 

діяльності.  

Таблиця 1 

SWOT-аналіз можливостей розвитку ТОВ «Технохім» (розроблено 

авторами) 

Можливос

ті і 

загрози 

Сильні сторони Слабкі сторони Загальн

а 

кількіст

ь балів 

Відносн

а оцінка СИС

1 

СИС

2 

СИС

3 

СИС

4 

СИС

5 

СИС

6 

СЛС

1 

СЛС

2 

СЛС

3 

СЛС

4 

СЛС

5 

М
о
ж

л
и

в
о
ст

і РМ1 8 8 10 10 6 9 7 3 8 8 3 80 0,73 

РМ2 8 8 10 10 6 8 6 1 8 6 4 75 0,68 

РМ3 8 9 10 10 5 9 7 1 7 7 5 78 0,71 

РМ4 1 9 1 8 1 2 6 1 2 2 2 35 0,32 

З
аг

р
о
зи

 

РЗ1 5 7 10 9 2 10 4 2 2 2 2 55 0,20 

РЗ2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 17 0,65 

РЗ3 1 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 18 0,61 

РЗ4 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 15 0,73 

РЗ5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0,85 

Загальна 

кількість 

балів 

34 52 51 57 24 42 34 12 31 29 20 

Х 

Відносна 

оцінка 
0,38 0,58 0,57 0,63 0,27 0,47 0,26 0,75 0,29 0,31 0,45 

 

Згідно [2] більш повне уявлення про вагомість ринкових можливостей і 

загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності організації може дати їх 

відносна оцінка. Пропонується розраховувати її як відношення фактичної і 

максимально можливої (для можливостей і сильних сторін) суми відповідного 

рядка чи стовпчика, або ж мінімально можливої (для загроз чи слабких сторін) 
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до фактичної. Кращим є варіант з більшим значенням відносної оцінки (для 

можливостей і сильних сторін), або меншої (для загроз чи слабких сторін).  

Таким чином можна відібрати найбільш перспективні напрями 

використання знань промислового підприємства для яких є відповідність 

внутрішніх і зовнішніх умов. 

За результатами аналізу (див. табл. 1) найсильнішими сторонами 

діяльності підприємства ТОВ «Технохім» є: СИС4, СИС2 та СИС3 з 

відносними оцінками 0,63, 0,58 та 0,57 відповідно. Найслабшими: СЛС2 та 

СЛС5із відносними оцінками 0,75 та 0,45 відповідно. 

Найкращими ринковими можливостями є: РМ1, РМ3 та РМ2 з 

відносними оцінками 0,73, 0,71 та 0,68 відповідно. Найбільшими ринковими 

загрозами є: РЗ5, РЗ4 та РЗ2 з відносними оцінками 0,85, 0,73 та 0,65 

відповідно. 

Запропонований підхід дозволяє за формалізованими процедурами 

кількісно оцінити ринкові можливості та загрози для конкретного варіанту 

знаннєорієнтованого розвитку підприємства, а відповідно і шанси на його 

успіх. Окрім того він дозволяє визначити на яких саме характеристиках 

аналізованого підприємства слід зосередити зусилля для підвищення його 

потенціалу, а відповідно і шансів на ринковий успіх.  
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На сучасному етапі сільське господарство є провідним сектором 

національної економіки. В умовах екстенсивного розвитку вітчизняної 

енергетики та нестабільності цін на викопні паливно-енергетичні ресурси, його 

потенціал представляє значний інтерес не лише у частині забезпечення 

продовольчої безпеки, а й енергетичної незалежності країни.  

З огляду на це, особливої актуальності набуває дослідження ефективної 

утилізації сільськогосподарських відходів фермерських господарств в 

енергетичних цілях за допомогою біоенергетичних технологій.  

На сучасному етапі для  виробництва біогазу використовується широкий 

спектр органічної сировини, серед якої: гній свиней та великої рогатої худоби, 

послід птиці, силос кукурудзи, овочевий жом тощо. 

Виробництво біогазу відбувається шляхом анаеробного зброджування 

біомаси, що являє собою процес розкладання органічної сировини в результаті 

життєдіяльності складного комплексу бактерій за відсутності доступу          

кисню [1]. Технологічний процес контрольованого анаеробного зброджування 

субстратів відбувається в спеціальних реакторах-метантенках, де створюються 

оптимальні умови (температура, кислотно-лужний баланс тощо) для 

виробництва біогазу. Типова схема біогазової установки (БГУ), що працює на 

сільськогосподарських відходах наведена  на рис. 1. 

Вихід біогазу залежить безпосередньо від виду органічної сировини, що 

використовується [2]. Збільшення обсягу біогазу від 20 % до 40 % можливе 

                                                 
1
 Публікація містить результати досліджень «Методологія формування механізму інноваційного 

розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики» (№ 0115U000678). 
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шляхом додавання до основного субстрату спеціальної суміші з ензимів та 

пробіотиків, витрати якої становлять 1-2 кг/добу на 1 МВт встановленої 

електричної потужності  БГУ. 
 

 
 

Рис. 1 Типова схема БГУ, що працює на сільськогосподарських відходах 

[3] 

 

Залежно від виду та якості органічних субстратів склад біогазу може 

змінюватися, але в загальному вигляді він містить близько 63 % метану (CH4), 

33 % вуглекислого газу (CO2) і незначну кількість домішок сірководню (H2S), 

аміаку (NH3) та водню (H2). 

Агробіогаз є універсальним енергетичним продуктом, його виробництво 

та використання має низку позитивних переваг, до основних з яких можна 

віднести такі [3]: 

− можливість виробництва на його основі як теплової та електричної 

енергії, так і палива для двигунів внутрішнього згорання; 

− відсутність залежності обсягів виробництва біогазу від кліматичних 

умов, що вигідно відрізняє БГУ від інших генеруючих потужностей на основі 

відновлювальних джерел енергії;   

− ефективна утилізація сільськогосподарських відходів, наслідком якої є 

зниження викидів метану в атмосферу, який за парниковим ефектом у 21 раз 

перевищує вуглекислий газ. Тому раціональне використання органічної 

сільськогосподарської сировини є суттєвим аргументом на користь розвитку 

біогазових технологій з метою стримування процесів глобального потепління 

та зміни клімату планети.  

− виробництво екологічно чистих добрив, які утворюються в процесі 
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анаеробного зброджування органічних сільськогосподарських відходів у БГУ, 

використання яких дозволяє поліпшити фізико-механічні властивості ґрунту, 

збільшити урожайність сільськогосподарських культур тощо. 

 Основним стримуючим чинником реалізації біогазових проектів  в 

Україні залишаються високі інвестиційні витрати, що не дозволяє їм вільно 

конкурувати з традиційними технологіями енерговиробництва. З огляду на це, 

на сучасному етапі прогресивний розвиток сектору агробіогазу залежить 

безпосередньо від державної політики в енергетичній галузі. І хоча уряд країни 

вже зробив перші кроки щодо стимулювання генерації енергії з біогазу [4], 

частка енергії, виробленої з агробіогазу, займала найменшу питому вагу у 

структурі «зеленої» генерації станом на кінець 2016 року [5]. Отже, подальшого 

дослідження потребують питання розробки організаційно-економічних 

механізмів, спрямованих на підвищення інвестиційної активності в 

біоенергетичному секторі. 
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В умовах розвитку ринкових механізмів посилюється роль 

інтелектуальних ресурсів і забезпечених ними можливостей досягнення, 
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зростання прибутковості та конкурентоспроможності підприємств. Успішність 

створення та запровадження нововведень господарюючими суб’єктами також 

визначається, в основному, рівнем їхнього інтелектуального потенціалу. Тому 

актуальним є розроблення нових і удосконалення існуючих теоретико-

методичних положень і методико-прикладного інструментарію формування і 

використання інтелектуального потенціалу підприємств. 

Незважаючи на наявність досить великої кількості наукових досліджень в 

сфері інновацій та інтелектуального потенціалу, його теорія досі вважається 

опрацьованою. Численні трактування і класифікації зарубіжних і українських 

дослідників свідчать про відсутність як єдиного розуміння сутності цього виду 

потенціалу, так і підходів до виділення його структурних елементів. 

При вивченні сутності та структури любого потенціалу слід визначати 

його джерела формування. Так як інтелектуальний потенціал в першу чергу 

формується на підприємствах, установах та організаціях, які створені людьми, 

то доцільно буде стверджувати, що основним джерелом формування 

інтелектуального потенціалу є людина та її інтелектуальні можливості, тобто 

людський капітал. На наш погляд, людський капітал формується з наступних 

складових [1]: 

а) фізичні, розумові, психоемоційні здібності, здоров'я, навички - все те, 

що дається людині від народження - «капітал здібностей»; 

б) цінності, принципи, переконання, погляди, віра - все, що характеризує 

особистість - «духовний капітал»; 

в) знання, інтелект, набуті навички - все, що дає освіту і досвід - «капітал 

знань»; 

г) відносини, зв'язки - «зовнішня оболонка» людини - то, що обумовлено 

спілкуванням, комунікаціями - «соціальний капітал». 

Людський потенціал є основою, фундаментів, ресурсом, по-перше, для 

створення самої організації; по-друге, для визначення напрямків її діяльності, 

вибору її місії і формулювання цілей і завдань; по-третє, для організації 

ефективної повсякденної комерційної діяльності підприємства. Іншими 
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словами, первинний людський капітал-ресурс певним чином переноситися на 

саме підприємство, трансформується в структурному капіталі, тобто 

перетворюється в капітал-потенціал (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Структура інтелектуального потенціалу промислового 

підприємства 

 

Інтелектуальний капітал підприємства, як цілком вірно вказує 

Л.Ю.Холявка [2],  недоцільно ототожнювати з кадровим, трудовим чи 

інноваційним потенціалами. Трудовий потенціал є ширшим поняттям ніж 

кадровий, він враховує інтелектуальні, психологічні, фізіологічні, креативні та 

інші. можливості для здійснення трудової діяльності працівниками 

підприємства. Тоді як кадровий потенціал є його складовою і визначається 

переліченими характеристиками кадрів підприємства, під якими в основному 

розуміється середня і вища ланка управління, а також висококваліфіковані 

спеціалісти. 

Щодо співвідношення кадрового та інтелектуального потенціалу, можна 

стверджувати, що інтелектуальний потенціал включає в себе кадровий, а саме 

його науково-технічну, інтелектуальну та креативну складові. Однак, 

ототожнювати їх некоректно через приналежність до інтелектуального 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

Людський потенціал Структурний потенціал 
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Потенціал цінностей Потенціал духовний 

Потенціал знань 

Потенціал відношень 

Потенціал процесний 

Потенціал соціальний 
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потенціалу не лише людської, а й інших складових. Крім того, без 

інтелектуальної складової є неможливим формування і використання жодного з 

існуючих видів потенціалу підприємств, у тому числі маркетингового, 

фінансового, інноваційного, трансферного тощо. Адже, створення жодного з 

потенціалів господарюючого суб’єкта не обходиться без застосування знань, 

вмінь, навиків працівників, необхідних інформаційних ресурсів, відбувається у 

межах визначеної структури управління і т.д. Тому, в категоріально-

понятійному апараті управління підприємством інтелектуальний потенціал слід 

розглядати як інтелектуальну складову усіх видів потенціалу, які притаманні 

даному суб’єкту. 
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імені Михайла Остроградського 

 

Інноваційна діяльність є головним засобом підвищення ефективності 

виробництва, однією із складових процесу успішного функціонування 

підприємства. Тому для подолання відставання в багатьох галузях і сферах 

виробництва, входження української економіки у світове співтовариство, 

необхідно посилити інноваційний характер підприємницької діяльності в 

Україні, сформувати особливу інноваційну сферу та її законодавче 

регулювання. 

Інноваційні процеси можуть забезпечити не лише стрімке економічне 

зростання, а й надати підприємствам значні конкурентні переваги, підвищити їх 

економічний потенціал та допомогти розв’язати економічні, соціальні та інші 

проблеми. Сучасні умови вимагають підвищення активності інноваційних 

процесів та впровадження інноваційної продукції. Інноваційною діяльністю у 

промисловості у 2016 році займалося 834 підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість підприємств, що займалися інноваційною діяльністю та 

кількість впроваджених інновацій 
 Усього 

підприємств 

Усього  834 

у тому числі витрачали кошти на внутрішні НДР 232 

зовнішні НДР 103 
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придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 590 

придбання інших зовнішніх знань 74 

інші 368 

Впроваджували інновації 735 

з них  

Впроваджували інноваційні види продукції  529 

Впроваджували нові процеси  526 

Реалізовували інноваційну продукцію, що заново впроваджена або 

зазнала суттєвих технологічних змін протягом останніх трьох років 

632 

Джерело:сформовано автором на основі даних [1] 

Серед них виділяють такі, які мали витрати на інноваційну діяльність, 

тобто займалися впровадженням інновацій, тобто нових видів продукції та 

нових процесів, а також підприємства, які реалізовували інноваційну 

продукцію, що заново впроваджена або зазнала суттєвих технологічних змін 

протягом останніх трьох років. 

Упровадження інновацій у 2016 році здійснювали 735 інноваційно-

активних промислових підприємств. Упроваджували інноваційні види 

продукції 529 підприємств, кількість таких видів становила 4139 найменування, 

з них 1305 – машини, устаткування, апарати, прилади. Нові технологічні 

процеси запровадили 526 підприємств. Кількість процесів становила 3489, з них 

маловідходних, ресурсозберігаючих – 748. Реалізовували інноваційну 

продукцію, що заново впроваджена або зазнала суттєвих технологічних змін 

протягом останніх трьох років 632 підприємств України. Кількість технологій, 

які були придбані за 2016 рік становила 291 одиниця. 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат є власні кошти 

підприємств – 2203,6 млн. грн. (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура фінансування інноваційної діяльності у 2016 році 

 У % до загального 

обсягу фінансування 

Усього 

підприємств 

Загатний обсяг фінансування інноваційної діяльності, 

млн. грн. 

100,0 2322,9 

З них за рахунок:   

власних коштів 94,86 2203,60 

державного бюджету 0,77 178,97 

місцевих бюджетів 0,43 99,16 

позабюджетних фондів 0,00 0 
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вітчизняних інвесторів 0,58 134,39 

іноземних інвесторів 0,10 23,40 

кредитів 2,69 626,01 

інших джерел 0,57 131,56 

Джерело: сформовано автором на основі даних [1] 

Підвищення інноваційної привабливості регіонів є стратегічно важливим 

завданням, від вирішення якого залежить стан економіки та її економічне 

зростання. На сьогодні в Україні інноваційна діяльність є досить слабкою і 

характеризується зосередженням в розвинених регіонах та їх центрах (табл. 3).  

Таблиця 3 

Інноваційна діяльність промислових підприємств України за регіонами, 2016 ік 

 Кількість інноваційно-

активних підприємств 

Обсяг 

витрат на 

інноваційну 

діяльність, 

млн. грн. 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 

Усього, 

од. 

у % до 

загальної 

кількості 

промислових 

підприємств 

Усього, 

млн. грн. 

у % до 

загального 

обсягу 

промислової 

продукції 

Україна 834 18,86 2322,95 2305,01 1,4 

Вінницька 24 15,38 72,32 19,24 0,6 

Волинська 11 10,19 14,74 38,36 2,2 

Дніпропетровська 65 14,74 1426,47 114,55 0,4 

Донецька 26 13,76 61,09 459,18 2,6 

Житомирська 34 20,61 14,39 37,23 1,8 

Закарпатська 15 11,19 5,97 58,32 4,6 

Запорізька 47 22,07 48,58 316,23 2,7 

Івано-Франківська 27 21,09 8,47 24,20 1,3 

Київська 48 16,61 59,89 61,88 0,8 

Кіровоградська 17 17,89 26,23 35,47 2,3 

Луганська 9 13,24 4,35 37,32 1,8 

Львівська 64 20,58 42,93 119,39 1,9 

Миколаївська 21 23,08 63,19 7,12 0,3 

Одеська 40 20,94 25,37 54,44 1,2 

Полтавська 25 13,97 21,33 193,86 1,9 

Рівненська 23 17,04 4,04 6,73 0,4 

Сумська 21 17,80 34,00 175,19 7,1 

Тернопільська 24 26,09 8,59 24,93 2,8 

Харківська 110 30,47 114,65 274,24 3,4 

Херсонська 19 19,79 7,50 17,54 1,4 

Хмельницька 18 12,77 4,80 12,71 0,7 

Черкаська 24 16,11 4,49 28,97 0,7 

Чернівецька 11 20,37 1,90 9,99 2,4 

Чернігівська 16 15,24 6,55 9,59 0,5 

м. Київ 95 23,06 241,55 168,33 0,4 

Джерело: сформовано автором на основі даних [2] 
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У 2016 році серед регіонів України найбільша частка інноваційно-

активних підприємств належить Дніпропетровській, Івано-Франківській, 

Запорізькій, Київській, Львівській, Харківській області та м. Київ (табл.3). 

Вищим за середній обсяг витрат на інноваційну продукцію був у м. Київ – 

1306,8 млн. грн.; Дніпропетровській – 825,2 млн. грн.; Вінницькій – 796,5 млн. 

грн.; Харківській – 711,1 млн. грн. та Миколаївській – 606,8 млн. грн. області. 

Найбільше реалізованої інноваційної продукції було в Полтавській (6519,5 млн. 

грн.), Сумській (2610,7 млн. грн.), Харківській (2609,8 млн. грн.), 

Дніпропетровській (1563,1 млн. грн.), Запорізькій області (1530,0 млн. грн.) та 

м. Київ (1748,6 млн. грн.).  

У 2016 році серед регіонів України найбільша частка інноваційно-

активних підприємств належить Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, 

Київській, Львівській, Харківській області та м. Київ (табл.3). Вищим за 

середній обсяг витрат на інноваційну продукцію був у Дніпропетровській – 

1426,47 млн. грн.; м. Київ – 241,55 млн. грн.; Харківській – 114,65 млн. грн. 

області. Найбільше реалізованої інноваційної продукції було в Запорізькій 

області (316,23 млн. грн.) Харківській (274,24 млн. грн.), Полтавській (193,86 

млн. грн.), Сумській (175,19 млн. грн.), та м. Київ (168,33 млн. грн.). 

Необхідно зазначити, що кожен із регіонів має свою спеціалізацію і не 

використаний інноваційний потенціал, а в тих регіонах, де збережений 

людський, виробничий та науково-технічний потенціал, існує можливість 

найближчій перспективі реалізувати його і забезпечити гідний інноваційний 

розвиток в країні. 

Отже, для мінімізації, а в майбутньому – і абсолютного подолання 

деструктивних факторів інноваційного розвитку в Україні, насущними 

завданнями, що сприятимуть розвитку інноваційних процесів, є наступні: 

- активна державна підтримка інноваційної діяльності, вдосконалення 

податкової системи; 

- надання пільг промисловим підприємствам, які впроваджують інновації 

та поширення практики надання пільгових кредитів інноваційно-активним 
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підприємствам; 

- вдосконалення інфраструктури інноваційної діяльності; 

- створення ефективного ринку інноваційної продукції; 

- підготовка кадрів високої кваліфікації для високотехнологічних галузей. 

Отже, сучасний стан інноваційного розвитку української промисловості, 

як загалом так і по регіонам, має досить нестабільну тенденцію розвитку, в 

деяких роках відбуваються позитивні зрушення, а в деяких навпаки 

зменшується інноваційна активність підприємств. Але незважаючи на таку 

нестабільну ситуацію промисловість України має досить хороший потенціал 

для подальшого розвитку інновацій. Тому найважливішим рушійним фактором 

зміни нинішнього стану є збільшення підтримки з боку держави за допомогою 

розробки відповідних законопроектів і зменшення податкового тиску на 

підприємства, наприклад, надання певних дотацій на відповідні інноваційні 

проекти. Підтримка інноваційної діяльності з боку держави є не тільки 

важливою на ріні держави, але і на світовому рівні адже чим більша підтримка 

чим вищою є можливість залучення іноземних інвестицій. 
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Із розвитком українського фінансового ринку зростають і рівень 

грамотності споживачів, а також і їхні вимоги до банківських послуг. Станом 

на сьогодення банки в розвинутих країнах практично вичерпали свої 

https://dostup.pravda.com.ua/
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можливості в зростанні як органічно, тобто за рахунок звичних внутрішніх 

джерел, так і за рахунок злиттів та поглинань.  

Отже головним фактором , що найкраще вплине на процеси розробки та 

реалізації банківських інновацій являється вже існуюча система регулювання 

банківської діяльності, яка в свою чергу все ж таки потребує певного 

доопрацювання, а також відповідне законодавство, що визначає розвиток 

інновацій на фінансових ринках. 

Інтеграційні процеси у світовий економічний простір від України 

вимагають як найшвидшого вирішення проблеми забезпечення інноваційного 

розвитку її економіки на основі формування принципово нових теоретико-

методологічних підходів та обґрунтування практичних результатів наукових 

досліджень щодо впровадження інноваційних процесів в економіці. 

Щоб забезпечити відповідний рівень розвитку банківської системи 

України в першу чергу потрібно зосередити увагу на забезпеченні науково-

технічного, соціального та економічного потенціалу кожного українського 

банку, зокрема державного, так як комерційні банки зазвичай залучають 

іноземні інвестиції. 

Основними факторами які сприятимуть реформуванню банківської 

системи є: залучення міжнародного досвіду та знань українських фахівців, 

зменшення впливу тіньового сектору економіки, впровадження високих 

стандартів життя для кожного громадянина. Так склалося, що клієнт є 

основним двигуном інноваційного розвитку банків, у системі банківських 

послуг для комерційних клієнтів 60% усіх інновацій запропонував сам клієнт. 

В сучасних умовах майже всі аспекти діяльності банків є сферою 

впровадження і реалізацією інновацій: 

- відбувається розробка нових банківських продуктів та послуг; 

- новітні технології обслуговування та фінансові інструменти; 

- відбуваються зміни в організаційних структурах та бізнес процесах 

кредитних організацій; 

- розробляються інноваційні канали збуту та методи реклами.  
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Варто також акцентувати увагу, що сучасні тенденції розвитку 

банківського бізнесу нерозривно пов’язані з автоматизацією процесів, а також 

впровадженням передових технологій щодо ефективного просування на ринок 

новітніх банківських продуктів та послуг з можливістю їх якомога ширшій 

аудиторії, використовуючи тим самим рекламу у соціальних мережах, на різних 

сайтах та мобільних додатках, розсилками на мессенджери тощо.  

Такі дії допомагають у збільшенні клієнтської бази, а також в свою чергу 

і збільшенню користувачів в інноваційному каналі обслуговування клієнтів 

банку – Інтернет-банкінгу, адже новим трендом у банківській сфері є 

зближення банків із соціальним життям клієнтів. 

Лідером за впровадженням Інтернет технологій в Україні є ПриватБанк, 

база даного банку вже давно перевищує мільйон чоловік. Наступним за ним іде 

Альфа Банк, що з кожним роком стає все сильнішим конкурентом з 

можливістю зайняти лідерську позицію. Основні послуги Інтернет-банкінгу 

найсильніших українських банків, представлено в табл. 1. 

На сьогодні українські банки вже впевнилися в ефективності 

впровадження Інтернет-банкінгу, так як такий вид інновацій дає банку 

можливість підвищення прибутковості банку, забезпечує генерування нових 

потоків доходів, також підвищення ефективності операційної діяльності і 

формуванню сучасного іміджу банківської установи. 

Таблиця 1 

Порівняння переліку послуг Інтернет-банкінгу, що пропонують найбільший 

комерційний і державний банки України 

Назва 

банку 

Назва системи 

Інтернет-банкінгу 

Перелік послуг (основні можливості) 

Альфа Банк My Alfa Bank - пошук найближчих банкоматів Альфа-банку і 

банкоматів партнерської мережі Атмосфера; 

- пошук найближчих Відділень Альфа-Банку; 

- інформація про найближчі знижки для власників 

карток Visa і MasterCard; 

- дзвінок в Банк; 

- курси валют на сьогодні; 

- останні новини; 

- перегляд інформації про кредитні, депозитні, 

карткових, поточних рахунках (баланс, останні операції, 
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платіж за кредитом, заборгованість по кредитній карті); 

- інформація про карти (клас, баланс, статус карти); 

- поповнення мобільного телефону; 

- переказ між своїми рахунками; 

- переказ клієнту банку за номером карткового рахунку; 

- управління рахунком «Дохідний сейф» (зняття / 

поповнення) в режимі онлайн; 

- переказ в інший банк за реквізитами; 

- блокування / розблокування картки; 

- управління лімітами по картах; 

- управління CVV2 / CVC2 (зняття захисту / повернення 

захисту). 

- активація платіжних Карток встановлення ПІН-коду; 

- встановлення/зміна Кодового слова; 

- блокування/розблокування/закриття платіжних 

Карток; 

Ощадбанк WEB-банкінг 

Ощад24/7 

- карткові перекази; 

- віртуальна картка; 

- платежі за дорученням; 

- перевипуск платіжних карток; 

- погашення кредитів, поповнення депозитів; 

- перегляд виписок; 

- відкриття онлайн депозитів; 

- погашення кредитів; 

- сканування номеру картки за допомогою камери 

смартфону при реєстрації та здійсненні переказів в 

системі; 

-переказ між картками Ощадбанку по номеру телефону 

логування по відбитку пальця 

Джерело: сформовано автором на основі даних [1, 2] 

 

В практиці українські банки почали використовувати можливості 

Інтернет-банкінгу, тобто надання послуг через Інтернет сервіс відносно 

нещодавно.  

Така ситуація викликана перш за все високою вартістю інвестицій та 

проблематичністю технологічної реалізації системи Інтернет-банкінгу, а також 

високою вартістю систем захисту персональної і банківської інформації. 

Внаслідок цього існує певна обмеженість у функціональності та колі 

дистанційних операцій. 

Отже, Інтернет-банкінг і в свою чергу мобільний банкінг в сучасному 

розвитку інноваційного світу технологій є найперспективнішим і прибутковим 

каналом дистанційного обслуговування клієнтів банку, тому по можливості 
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кожен банк повинен фінансувати розробки і реалізацію нових технологій які в 

свою чергу будуть розширювати функціональні можливості Інтернет-банкінгу. 
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Ефективність економічного зростання промислових підприємств значним 

чином залежить від їх інноваційного розвитку. Вдосконалення виробничого 

процесу за допомогою інноваційних перебудов забезпечує не лише покращення 

фінансового стану підприємства, а й зміцнює його конкурентні позиції на 

ринку. На сучасному етапі економічного розвитку, інноваційна діяльність 

відіграє важливу роль у формуванні експортного потенціалу, а також допомагає 

вирішити ряд важливих питань економічного, екологічного та соціального 

характеру[4]. Виходячи з цього, ефективність діяльності на промислових 

підприємствах залежить від інтенсивності та результативності інноваційної 

діяльності, яка включає в собі розробку нових видів продукції, автоматизацію 

виробничого процесу, зниження інноваційних ризиків. Проблематикою питання 

інноваційного розвитку сучасних підприємств займалися вчені, серед яких 

Т.П. Костюк, О.І. Амоша, Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна. Однак, 

враховуючи постійні зміни, викликані активізацією інтеграційних процесів, 

питання інноваційного розвитку промислових підприємств потребують 
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подальших досліджень. 

Інноваційна діяльність є одним із головних чинників, які впливають на 

ефективну роботу підприємств, підвищує ступінь адаптованості підприємств до 

зовнішнього середовища, розширює його можливості щодо виходу на нові 

ринки збуту продукції, створює умови довгострокової стабільності. На даний 

час в Україні більшість промислових підприємств знаходяться в кризовому 

становищі, тому постає необхідність аналізу активності підприємств щодо 

інноваційної діяльності в динаміці за період 2012-2015 рр. 

Згідно з даними рис.1 з 2012 по 2015 рік частка підприємств, які 

впроваджували інновації протягом обраного періоду значно зросла (на 11,76%), 

натомість питома вага реалізованої продукції зменшилась на 57,57%. Дана 

ситуація свідчить про те, що продукція підприємств неконкурентоспроможна 

на ринку. 

 

Рис. 1 Впровадження інновацій  на промислових підприємствах протягом 

2012-2015 рр. [1] 

Для промислових підприємств інноваційна діяльність відіграє важливу 

роль при формуванні конкурентоспроможності продукції на зовнішніх та 

внутрішніх ринках збуту. На державному рівні, інноваційну діяльність 

підтримують за допомогою  Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» [2]. Основні засади Концепції науково-технологічного та 

інноваційного розвитку України [3]  визначають способи підвищення 
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конкурентоспроможності підприємств за допомогою інтенсивного оновлення 

технології виробництва, впровадження нових продуктів, поліпшення структури 

та якості виробництва.  Задля розробки ефективних інструментів інноваційного 

розвитку, які виділяють в економічній літературі, можна скористатись 

системою заходів бенчмаркетингу, які у свою чергу дозволять оцінити стан і 

можливості підприємства як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторін. 

Таким чином, для забезпечення економічної ефективності промислових 

підприємств доцільно розвивати інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність 

сприятиме виходу продукції на нові ринки, збільшить її 

конкурентоспроможність.  
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В умовах загострення конкурентної боротьби забезпечення стійкого 

розвитку підприємства потребує активізації інноваційних процесів. В процесі 

розробки та впровадження інновацій суттєву роль відіграє носій інноваційних 

ідей і керівник інноваційних проектів – менеджер-інноватор. 

Особистість менеджера-інноватора має винятково велике значення для 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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управління інноваційною діяльністю підприємства, адже саме його 

індивідуально-психологічні властивості визначають, як будуть вирішені 

поставлені перед ним задачі, чи є він креативним, відповідальним, 

ініціативним, самостійним працівником, чи зможе вийти із складних та 

невизначених ситуацій, чи всіх зусиль докладатиме для успіху, чи зуміє 

зацікавити та організувати інших для командної роботи над інноваційним 

проектом тощо. 

Якості особистості менеджера-інноватора – найстійкіші характеристики, 

що мають вирішальний вплив на управлінську діяльність. У психологічному 

аспекті вони залежать від характеру, структури, спрямованості, досвіду, 

здібностей особистості, умов праці. Це складні, багатогранні феномени, 

конкретні вияви яких залежать від структури особистості і від дії різних 

чинників.  

У роботі Срівастави І. запропонований наступний перелік психологічних 

якостей, необхідних для менеджера-інноватора: комунікабельність і щира 

турбота про людей; висока самооцінка; високий рівень автономності; 

готовність до ризику; інтелектуальність, що має на увазі наявність загальної 

освіти, креативності і емоційного інтелекту; уміння працювати в команді 

людей з великою різноманітністю навичок; здатність наділяти владою і 

делегувати повноваження; навички супутнього і підтримуючого лідерства; 

уміння одночасно як підтримувати, так і перевіряти ідеї інших людей; уміння 

розпізнавати і винагороджувати креативну роботу [1]. Тільки за умови 

ефективної організації менеджером власної поведінки та діяльності можна 

успішно засвоїти будь-яку діяльність, підвищити ефективність її виконання та 

якнайповніше використовувати власний потенціал. 

Для формування та розвитку перелічених вище якостей на практиці 

використовується чимало сучасних технологій, а саме: тренінги, семінари, ІТ-

технології, консалтинг, організаційне консультування, коучинг та інші.  

Коучинг є одним з передових, інноваційних, ефективних способів 

управлінського консультування і розвитку персоналу, який заснований на 
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систематичній взаємодії керівника-коуча та підлеглого з метою розкриття 

внутрішнього потенціалу останнього, підвищення його продуктивності та 

мотивації.  Коучинг полегшує делегування повноважень та істотно економить 

робочий час. Людина засвоює новий алгоритм розв’язання проблем, що 

дозволяє підходити до останніх не як до проблем, а як до завдань, які мають 

цілком конкретне розв’язання. Такий підхід сам по собі значно підвищує 

ефективність роботи менеджера-інноватора і забезпечує довготривалий стійкий 

ефект від роботи [2].   

Необхідною умовою успішного коучингу є створення атмосфери безпеки 

та довіри у команді, що приводить до наступних результатів: створення 

мотивуючої і об’єднуючої лінії поведінки, яка стимулює високу ініціативність 

учасників команди; ефективне використання потенціалу працівників; 

підвищення продуктивності праці і, як наслідок, зростання 

конкурентоспроможності; усвідомлення співробітниками того, що цілі компанії  

- це їх особисті цілі. 

Для коуч-менеджмента існують певні умови та області його застосування, 

критерії для виявлення необхідності і можливості його впровадження. Першим 

критерієм є стиль керівництва, тобто при авторитарному стилі коучинг «не 

працює», тому необхідно розвивати у співробітників ініціативність, 

креативність, відповідальність. При цьому бажано, щоб персональні цілі 

співпадали з цілями організації. Другий критерій – досвід роботи співробітника, 

тобто коуч-менеджмент більш ефективний при взаємодії з кваліфікованими 

спеціалістами, менеджерами, знання та досвід яких дозволяє пропонувати  нові, 

більш ефективні шляхи рішення проблем. Третій критерій – це тип поставленої 

задачі. Коучинг важливий тоді, коли необхідно приймати неоднозначні, 

ризикові рішення, коли встановлюються нові цілі. 

Процеси розвитку ефективного менеджера-інноватора на підприємстві 

мають ґрунтуватися на наступних положеннях. 

Кожна організація, по-перше, повинна сформувати так звану модель 

професійної компетенції ефективного менеджера-інноватора («портрет» і  набір 
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ключових характеристик) згідно специфіки власної діяльності.   

По-друге, необхідно відстежувати  психологічну відповідність (як фактор 

результативності професійної діяльності) претендента заміщуваній посаді.  

По-третє, доцільно акцентувати увагу на наявності у працівника 

мотиваційно-ціннісного компоненту (поведінкової компетенції), яка передбачає 

прагнення особистості до самовдосконалення та самоосвіти, а також 

усвідомлення значущості отримуваних знань для власної професійної 

діяльності.  

По-четверте, необхідно не тільки визначати ступінь готовності 

працівників до інноваційної діяльності, але і виявляти та розробляти нові дієві 

мотиви і стимули їх творчої активності.  

Представлені положення передбачають удосконалення системи розвитку 

персоналу шляхом виявлення і ліквідації розбіжностей між сформованою 

керівництвом і узгодженою із загальною стратегією організації моделлю та 

профілем наявних професійно важливих якостей менеджерів-інноваторів. 
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Інноваційний розвиток національної економіки перебуває у тісному 

взаємозв’язку з розвитком науково-технічної, дослідної та винахідницької 

діяльності вищих навчальних закладів, удосконаленням освітньої складової їх 

діяльності. Цілком обґрунтованим при цьому є розвиток партнерства  в рамках 

«трикутника знань», що знаменує поглиблення ділових контактів між 

http://www.smart-edu.com/
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університетами та бізнес-сектором.  Значно впливає на загальний рівень 

функціонування підприємства на ринку України результат налагодженої 

взаємодії з існуючими та потенційними партнерами. Однак, на сьогодні так і не 

створено ефективного механізму співпраці організацій бізнесу та сфери вищої 

освіти, що і визначає актуальність виконаного дослідження. 

Партнерство у даному випадку представляє собою добровільну згоду на 

співробітництво між організацією (організаціями) бізнесу та ВНЗ, за якого її 

учасники погоджуються на співпрацю задля досягнення спільної мети або 

виконання окремого завдання і готові розділити ризики, ресурси, 

правомочність та прибуток. На жаль, сьогодні кількість завдань, які 

вирішуються під час співпраці, є дуже обмеженим. Найпоширенішою формою 

співпраці бізнес-організацій з ВНЗ є допомога в організації виробничої 

практики (стажування) студентів, яку реалізує 71% підприємств, хоча досить 

часто це відбувається формально, шляхом підписання документів (договорів 

про практику та звітів).  Залучення студентів до роботи на підприємстві 

практикують лише 32% підприємств. Головною перепоною у реалізації перших 

двох форм партнерства вважається намагання керівників бізнес-організацій 

захистити комерційну таємницю, загрозу збереженню якої вони вбачають у 

сторонніх особах (студентах).   

Ще менш поширеними формами є: індивідуальний підбір молодих 

фахівців за заявкою підприємства (18%), укладення договорів про контрактно-

цільову підготовку фахівців (18%), презентації підприємства у ВНЗ (17%), 

участь фахівців підприємства у навчальному процесі у ВНЗ (10 %). На інші 

форми співпраці припадає лише 3%, але саме сюди входять найважливіші для 

розвитку інноваційної складової національної економіки форми співпраці, 

пов’язані із проведенням наукових досліджень на замовлення бізнес-

організацій, трансфером знань та їх комерціалізацією. Адже саме університет в 

сучасному суспільстві здатний виступати ядром інноваційної діяльності: 

співпрацювати з виробництвом, виконуючи деякі функції його відділів із 

досліджень і розвитку, та концентрувати державні зусилля, пов’язані з 
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розвитком інновацій. 

 Партнерство ВНЗ та бізнесу дозволяє вирішити низку проблем, яка 

дотепер супроводжує діяльність організацій сфери вищої освіти, в числі яких: 

неготовність вищих навчальних закладів до функціонування в умовах ринкової 

економіки; зниження якості освіти і конкурентоспроможності освітніх закладів 

на глобальному ринку; невідповідність між пропозицією освітніх послуг і 

попитом на них з боку ринку праці; дефіцит висококваліфікованих кадрів; 

застаріла матеріально-технічна база та обмеженість коштів для розвитку; 

недостатність реальних виробничих ситуацій та завдань; складності із 

впровадженням наявних наукових розробок та ін. Партнерство бізнесу та 

установ вищої освіти є заставою та джерелом технологічних інновацій, 

допомагає бізнесу розвивати свої динамічні можливості з урахуванням нових 

форм конкурентних переваг. 

Тож, партнерство між ВНЗ та бізнесом є важливим для обох сторін, 

оскільки дозволяє підвищити ефективність проектів, водночас скоротивши 

витрати ресурсів на їх реалізацію. Проте, як свідчить практика реалізації 

спільних проектів, навіть за їх наявності робота в цьому напрямку не завжди є 

ефективною та сталою. Одна з причин – у відсутності практичного 

інструментарію, який давав би можливість компаніям і організаціям ефективно 

розвивати партнерство та впроваджувати партнерські проекти. 

Важливим аспектом співпраці бізнесу та університетів є її юридичне 

закріплення.  Найбільш поширеним і простим способом сьогодні є  укладання 

договору про надання певних послуг, наприклад, про підготовку студентів, 

проходження практики, сумісну організацію заходу (конференції, семінару, 

проведення занять тощо).  

Широкі перспективи та ефективне партнерство забезпечує створення 

альянсів – об’єднання декількох компаній з університетами на основі угоди про 

спільне фінансування, розробки і модернізації продукції (освітньої програми). 

Але найбільший ефект у сфері партнерства очікують від створення 

освітньо-промислових груп (ОПГ), які представляють собою сукупність 
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навчальних закладів та підприємств, що об’єднують за принципом спільної 

участі свої матеріальні та нематеріальні активи на базі відповідної угоди про 

створення ОПГ для реалізації інвестиційних та інших проектів і програм, що 

спрямовані на підвищення якості підготовки кадрів усіх науково-освітніх рівнів 

відповідно до сучасних соціально-економічних та господарчих вимог.  

Основними вигодами подібного партнерства можна вважати: посилення 

ролі у розвитку регіональної та національної економіки учасників партнерств, 

можливості фінансування інноваційних проектів з відносною свободою 

використання засобів, доступ ВНЗ до високотехнологічного обладнання, а 

бізнес-організацій – до новітніх ідей,  можливість реального та швидкого 

впровадження у практику виробництва розроблюваних ідей та підвищення на 

цій основі конкурентного статусу на ринку, отримання ВНЗ коштів від 

комерціалізації власних розробок, підвищення попиту на результати освітньої 

та наукової діяльності тощо. Таким чином, партнерство бізнесу та ВНЗ сьогодні 

є  нагальною необхідністю як для установ вищої освіти, так і для комерційних 

організацій. Головним принципом його розвитку має стати «розвиток при 

збереженні», тобто намагання запозичити у кожної з сторін взаємодії найбільш 

вигідні риси та зберегти при цьому фундаментальні основи власної діяльності.   

 

АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

Тарлопов Ігор Олегович, к.е.н,  

доцент кафедри статистики, обліку  

та економічної інформатики,  

Дніпровський національний університет імені  ОлесяГончара 

 

Аналіз міграцій та оцінка міграційних процесів особливо актуальні в 

зв'язку з існуючими демографічними проблемами в Україні. В умовах 

економічного спаду та зниження рівня зайнятості між регіонами країни виникає 

боротьба за робочі місця, а міграція сприяє перерозподілу трудових ресурсів та 

зниженню соціальної напруженості.  
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Рис. 1  Динаміка міграційного сальдо в Україні за період 2002-2016 рр. 

 

Як бачимо з рис. 1 – скорочення населення України за рахунок міграції 

відбувалось лише перші три роки з досліджуваного періоду. А в подальшому 

спостерігаємо перевищення кількості прибулих над кількістю вибулих, 

максимум якого припадає на 2012 рік, потім іде неухильне зменшення 

міграційного приросту.  

Така ситуація поясняється тим, що на початку 2000-х населення активно 

іммігрувало, змінюючи постійне місце проживання. Останнім часом все більше 

людей виїжджають працювати за кордон, але трудова міграція, часто 

нелегальна, не фіксується офіційною статистикою. 

Статистичні дані свідчать про те, що кількісно міграційний рух населення 

співпадав із зовнішньою міграцією до 2013р. а з 2014р. загальна міграція пере-

вищує зовнішню з-за наявності внутрішньої міграції, що, в першу чергу, 

пов’язано з масовим переселенням людей з зони озброєного конфлікту на 

Донбасі. 

Ключовим фактором міграції є показники ринку праці. Доказом тому є 

співставлення міських та сільських міграцій (рис. 2). 
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Рис. 2 – Динаміка міських та сільських міграцій 

 

Рис. 3 наочно демонструє тісний зв'язок міграції з ринком праці – до 

2014р. з сільської місцевості люди прагнули переїхати у міста, де більше шансів 

знайти роботу, пристойне житло та реалізувати свій потенціал. Але з 2014р 

ситуація змінилася: економічний спад, що спричинив масові скорочення 

чисельності персоналу, навіть для міських жителів значно ускладнив пошук 

вакансій із високим заробітком, а сільських жителів, яким ще потрібно 

орендувати житло, взагалі позбавив райдужних надій. 

В 2016р. спостерігаємо уповільнення міграційного руху населення міст та 

одночасне зростання міграційного приросту в сільській місцевості. Така 

ситуація пояснюється тим, що у промислових містах стає все важче знайти 

роботу, а у сільській місцевості можна вижити і з присадибної ділянки.  

Викликає занепокоєння той факт, що скорочення чисельності населення 

за рахунок міграцій відбувається в промислово розвинутих регіонах (рис. 3), і 

якщо ситуацію в Донецькій та Луганській областях можна пояснити наявним 

озброєним конфліктом, то в мирних регіонах, таких як Дніпропетровська, 

Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська області це свідчить 

про неспроможність держави засобами державної регіональної економічної 

політики утримати регіональні ринки праці від обвалу через відсутність 

програми з управління мобільністю трудових ресурсів. 
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Рис. 3 - Міграційний рух населення по регіонах у 2016 році  

В подальшому щоб знати не тільки напрямок міграційних потоків, але й 

чинники, які спонукають людей змінювати своє місце проживання, доцільно 

будувати економетричні моделі міграції [1, c.25-26]. В наукових працях, що 

присвячені моделюванню міграційних процесів, міграцію аналізують на рівні 

регіонів, на рівні муніципальних утворень, але можливість врахування 

внутрішньорегіональних нерівностей може дати тільки аналіз на рівні міст. В 

межах одного регіону диференціація, в т.ч. у розмірах заробітків, може бути 

досить значною між центром та периферією. 

Список використаної літератури: 

1. Вакуленко Е. С. Миграционные процессы в городах России: эконометрический анализ 

// Прикладная эконометрика. № 1 (25), 2012. С.25-50. 

2. Населення України за 2016 рік: Демографічний щорічник. /Електронний ресурс. 
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3. Україна у цифрах 2016: Статистичний збірник. /Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/.  

 

НЕРІВНОМІРНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ,  

ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ УСУНЕННЯ НЕРІВНОСТІ 

Чекалова Наталія Едуардівна 

старший викладач кафедри економічної теорії та права 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія  

будівництва та архітектури» 

 

Найбільшою країною в Європі є Україна. Її площа (603,5 тис.км2 [1, c. 
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16]) становить майже 6% всієї площі континенту. Зрозуміло, що розміри Росії 

набагато більше, але з урахуванням розташування її на двох континентах 

лідирує в списку держав Європи по території все ж таки Україна. Протягом 

багатьох років Україна також випереджає розвинені країни Європи за рівнем і 

глибиною регіональних відмінностей. 

Основним показником, що визначає рівень регіональної нерівності, є 

значення валового регіонального продукту (ВРП) на душу населення. Якщо в 

Європі або в США регіональний продукт на душу населення різниться по 

територіях в 3-5 разів, то в Україні в 2015р. - більш ніж в 14 разів, причому 

кратність відмінності між лідером та аутсайдером душового ВРП має 

тенденцію до зростання (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1 Кратність відмінності між максимальним і мінімальним 

регіональним душовим продуктом в Україні 

 

В розвинутих країнах регіональна нерівномірність соціально-

економічного розвитку – об'єктивне явище, обумовлене широким складом про-

дуктивних сил, сформованих господарських комплексів, відмінністю умов і 

механізмів забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Проте в 

руках у держави є дієві інструменти державної регіональної економічної полі-

тики здатні згладжувати нерівностей, стимулюючи розвиток слабких територій. 

З 2015р. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України започаткувало рейтингове оцінювання 
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соціально-економічного розвитку регіонів. Загальна рейтингова оцінка та її 

зміни представлені на рис. 2 [2], [3]. 
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Загальне місце регіону за всіма напрямами оцінкиза січень-вересень 2015 року 

Загальне місце регіону за всіма напрямами оцінки за 2016 рік
 

Рис. 2 - Результати моніторингу соціально-економічного розвитку 

регіонів України за 2015-2016 рр. 

 

Як бачимо з рис. 2 всього за рік в розрізі регіонів країни відбулись суттєві 

зміни: провідні промислові області лівобережної України стрімко втрачають 

свої позиції, а їх місця займають центрально- та західноукраїнські області. 

Нажаль, це відбувається не через розквіт правобережжя країни, а через значне 

погіршення економічних та соціальних показників промислових регіонів. 

Ключовими причинами, що сьогодні обумовлюють регіональну 

нерівність в Україні є: 1) неліквідований озброєний конфлікт на Донбасі та 

розрив ланцюгу коопераційних зв’язків між промисловими підприємствами; 2) 

відсутність програм з управління мобільністю ресурсів в умовах озброєних 

конфліктів; 3) домінування політичного тиску над економічною доцільністю; 4) 

низька ефективність державної регіональної економічної політики; 5) 

некероване зростання комунальних тарифів суттєво гальмує розвиток регіонів з 

високою концентрацією промисловості; 6) негнучкі застарілі виробничі 

системи; 7) негативні очікування бізнесу в промислових регіонах щодо 

розвитку подій в найближчі роки; 8) особливості географічного положення 
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регіонів; 9) відмінності природно-ресурсного потенціалу територій. 

Головні напрямки дій для рішення проблем територіального розвитку в 

сучасній українській ситуації: 1) якнайшвидше дипломатичне вирішення 

конфлікту на Донбасі; 2) розробка чіткого плану дій з прискореної реінтеграції 

тимчасово окупованих територій; 3) налагодження дієвого контролю з боку 

держави над ціноутворенням в комунальному господарстві; 4) налагодження 

системи взаємодії між владою, бізнесом і територіальними громадами при 

вирішенні територіальних проблем; 5) інвестування в створення 

високотехнологічних підприємств на території відсталих регіонів; 6) облік 

міжрегіональних відмінностей в рівні цін; 7) розвиток особливих економічних 

зон; 8) сприяння зростанню мобільності населення. 

Мінімізація диспропорцій в територіальному розвитку дозволить 

послабити внутрішнє соціальне напруження і зберегти цілісність і єдність 

країни, що особливо актуально в нинішніх умовах. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО 
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Науковий керівник Одінцов Михайло Михайлович, д.е.н., професор 

Кременчуцький національний університет 

          імені Михайла Остроградського 

 

У сучасній економічній ситуації інтелектуальна власність (ІВ) є 

важливим фактором економічного росту, чинником для формування 

конкурентних переваг, а також стратегічним ресурсом підприємства та держави 

http://www.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
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загалом. Актуальність даної теми зумовлена тим, що ефективно 

використовуючи ІВ підвищується рівень конкурентоспроможності продукції, 

робіт та послуг, впроваджуються інновації та вирішуються соціально-

економічні проблеми. При дослідженні проблем і перспектив розвитку 

інтелектуальної власності доцільно проаналізувати наукову та, як результат, 

інноваційну діяльність в Україні.  

Загальне число наукових організацій за аналізований період з 2012–

2016 рр. зменшилось на 236 од. і у 2016 р. складає 976 організацій. У структурі 

організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи домінують два 

сектори діяльності: державний і підприємницький та займають у структурі 46% 

та 38% відповідно. Сектор вищої освіти, який має найбільшу концентрацію 

докторів та кандидатів наук, займає лише 16% (рис. 1).  

46%

38%

16%
0%

державний сектор

підприємницький

сектор

сектор вищої

освіти

приватний

неприбутковий

сектор

 

 

Рис 1. Структура організацій, які виконують наукові та науково-технічні 

роботи за секторами діяльності в 2016 році [1] 

 

Фінансове забезпечення ІВ є беспосередньо однією з головних складових 

її розвитку та забезпечує економічного зростання в країні (рис. 2). Обсяг 

фінансування за рахунок усіх джерел у 2016 р. становив 11530,7 млн. грн. 

Домінуючим джерелом фінансування наукової сфери України є кошти 

замовників України та державний бюджет – 32,4% та 32,1% відповідно. Попит 

на український інтелектуальний капітал, який реалізується в об’єктах ІВ 

зумовлює зачучення іноземних інвестицій (22,1 %). 
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Рис. 2. Розподіл фінансування наукових та науково-технічних робіт за 

джерелами фінансування, % [1] 

 

Важливо зазначити, що у 2017 р. порівняно з 2016 р. зареєстровано та 

видано охоронних документів на винаходи та промислові зразки менше на 

0,6%, та 3,7% відповідно. Число охоронних документів, які було зареєстровано 

і видано у 2017 р. складає 115 % загальної кількості 2016 р. Тенденція 

збільшення спостерігається на видачу документів на корисні моделі –на 17,4% 

та знаки для товарів і послуг – на 21%. 

Таблиця 1 

Показники реєстрації охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності у промисловості за 2013–2017 роки, од. [2] 

Об’єкти промислової 

власності 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 у % 

до 2016 

Всього зареєстровано 7101 7278 5775 6144 7067 115,0 

Винаходи 975 863 747 680 676 99,4 

Корисні моделі 2447 2309 2034 1872 2198 117,4 

Промислові зразки 382 543 444 644 620 96,3 

Знаки для товарів і 

послуг 

3297 2563 2550 2948 3573 121,2 

Таким чином, аналізований період не відзначається зростанням 

інтелектуальної власності, а кількість підприємств, які займаються науковими 

роботами, з кожним роком зменшується. У загальному обсязі реалізованої 

продукції, частина інноваційної продукції є малою, це негативно впливає на 

економічне зростання і не дозволяє отримувати доходи достатні для переходу 

на більш якісний рівень. За таких обставин подальші наукові дослідження слід 

спрямувати у руслі пошуку та реалізації можливостей щодо збільшення обсягу 

залучення фінансових ресурсів для стимулювання розвитку інноваційної 
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діяльності, активізації діяльності організацій сектору вищої освіти та зростання 

попиту на інноваційну продукцію. 
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імені Михайла Остроградського 

 

Значення науки для людства є дуже важливим, так чи інакше вона є 

рушієм змін, що відбуваються в усіх суспільних сферах. 

За останні роки в Україні спостерігається тенденція до зменшення обсягів 

фінансування науки, зокрема знижується частка державного фінансування. 

Така ситуація є великою проблемою становлення країни на інноваційний шлях 

розвитку, оскільки належний рівень фінансування науки є одним із 

найважливіших аспектів розвитку інноваційної діяльності. 

Основним джерелом фінансовання науки в Україні виступають бюджетні 

кошти, відтак узагальнюючим показником, що характеризує розвиток системи 

економіки знань, є питома вага видатків бюджету на науку у ВВП. За 

досліджуваний період 2014 – 2016 років спостерігаємо негатину тенденцію 

зменшення даного показника і у 2016 році його найнижче значення 0,48 % 

(рис. 1). 

http://sips.gov.ua/i_upload/file/promvlasnist-3M2017.pdf
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Рис. 1. Питома вага витрат на наукові дослідження і розробки у ВВП в 

Україні за 2014–2016 рр. [2] 

 

Фінансування науки в Україні здійснюється з різних джерел: починаючи з 

бюджетних асигнувань, коштів підприємств, установ й організацій і 

завершуючи грантами, фінансовими ресурсами вітчизняних та іноземних 

замовників робіт (табл. 1). Бачимо, що за період трьох досліджуваних років 

загальна кількість фінансового забезеспечення науки в Україні зросла 1,2 млн 

грн., при цьому фінансування за рахунок державного бюджету,  власних коштів 

та коштів приватних некомерційних організацій з кожним роком зменшується. 

Таблиця 1 

Джерела фінансування наукових досліджень і розробок в Україні за  

2014–2016  рр., тис. грн [2] 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

Абсолютне 

відхилення 

2016/2014 

Усього 10320327,9 11001889,5 11530697,5 1210396,6 

кошти бюджету 4088390,6 3992167,8 3910777,9 -177612,7 

            з них державного 

бюджету 

4021539,9 3915356,4 3700856,5 -320683,4 

власні кошти 1927807,3 2783319,2 1146032,5 -281774,8 

кошти організацій 

державного сектору 

302395,4 281614,6 361549,5 59154,1 

кошти організацій 

підприємницького сектору 

1842145,4 1713368,4 3369509,9 1527364,5 

кошти організацій сектору 

вищої освіти 

5006,5 3702,8 7374,7 2368,2 

кошти приватних 

некомерційних організацій 

2887,9 141,7 2797,4 -90,5 

кошти іноземних джерел 2043013,1 2077566,1 2550345,8 507332,7 

кошти інших джерел 108681,7 150008,9 182309,8 73628,1 
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Отже, можемо зробити висновок, що на сьогоднішній день, фінансування 

української науки є недостатнім. Більша частина коштів для фінансування даної 

сфери виділяється з державного бюджету, однак, ресурсів не вистачає і це може 

призвести до незворотних процесів, пов’язаних з міграцією та 

перекваліфікацією кадрів, повною руйнацією і без того слабкої матеріально-

технічної бази та інших негатиних наслідків. Тому, якщо держава не змінить 

свого ставлення до фінансового забезпечення наукових досліджень, вона буде 

втрачати свої конкурентні позиції, адже недооцінка ролі наукових досліджень 

гальмує розвиток країни загалом. 
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6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУЧАСНІ 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА КУЛЬТУРНИХ ЗАСАДАХ  

Мареха Ірина Сергіївна,  

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії 

Миргородська Вікторія Сергіївна , студентка 

Сумський державний університет 

 

Консолідація зусиль країн Європейського Союзу щодо подолання 

негативних наслідків зміни клімату закономірно порушує питання про природо-

доцільність економічної діяльності в рамках ресурсоефективного регіонально-

просторового розвитку. Здійснення природо-господарської діяльності на 

засадах сталого розвитку актуалізує необхідність врахування та обліку 

культурної компоненти в системі еколого-економічних відносин. Центральне 

місце в системі мультикультурного сталого розвитку становить культура 

споживання природних ресурсів. Саме оцінка екологічного профілю культури 

ресурсоспоживання у країнах Євросоюзу уможливить перейняття Україною 

кращих європейських традицій природокористування.  

Вперше оцінку культури господарювання та її інноваційного профілю 

було здійснено у роботі [1]. Дана методика трансформована у площину 

природо-господарювання та застосовується з авторськими доповненнями. 

Інформаційною базою дослідження є матеріали офіційного сайту статистики 

Європейських країн [2]. Об’єктом дослідження виступають 10 країн Євросоюзу, 

у тому числі 6 країн з високими показниками економічного розвитку та 4 

європейські держави, які межують з Україною за територіальною ознакою. 

Усереднюючи екологічні оцінки по кожній з країн, можна дійти 

висновку, що в Євросоюзі історично склалися три типи культурних портретів 

природокористування:  
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1. Культурний портрет з домінуючими екологічними ознаками – 

характерний для країн-лідерів Євросоюзу (Німеччина, Франція). 

2. Культурний портрет з егалітарними екологічними 

характеристиками – притаманний Швеції, Великобританії та Польщі. 

3. Культурний портрет з ознаками екологічного мінімалізму – 

властивий Бельгії, Румунії, Данії, Словаччині та Угорщині.   

 Трансформуємо отримані для країн ЄС числові еколого-культурні 

характеристики природокористування, яке було конкретизоване нами по 

відношенню до споживання водних, атмосферних, лісових, енергетичних, 

земельних та продовольчих ресурсів, у комплексний показник еколого-

культурного ефекту економічного розвитку європейських держав (Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Визначення еколого-культурного ефекту економічного розвитку на прикладі 

європейських держав (складено авторами) 

 

Як видно з Таблиці 1, позитивний еколого-культурний ефект проявляється 

на рівні двох держав – Франції (+1,03) та Швеції (+0,26). Економічний розвиток 

Франції характеризується високою культурою споживання водних ресурсів, 

Країни ЄС 
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Німеччина +0,74 -0,45 +0,59 -0,81 0 -0,45 -0,38 

Швеція -0,64 +0,5 -0,29 +0,06 +0,4 +0,23 +0,26 

Данія -0,67 +0,78 -0,32 +0,26 +0,03 -0,26 -0,18 

Бельгія -0,82 +0,42 -0,87 +0,24 -0,09 -0,64 -1,76 

Великобританія +0,1 -0,05 +0,56 +0,4 -0,41 -0,73 -0,13 

Франція +0,72 +0,55 +0,7 -0,18 -0,18 -0,58 +1,03 

Словаччина -0,95 +0,28 -0,23 +0,42 -0,01 -0,29 -0,78 

Польща +0,15 +0,37 +0,1 -0,06 -0,05 -0,69 -0,18 

Угорщина -0,31 +0,64 -0,2 +0,06 -0,01 -0,65 -0,47 

Румунія -0,37 +0,87 -0,31 +0,08 +0,05 -0,87 -0,55 

Разом -2,05 +3,91 -0,27 +0,47 -0,27 -4,93 -3,14 
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поводження з відходами та управління якістю атмосферного повітря. Економіка 

природокористування у Швеції може бути охарактеризована як ефективна за 

рахунок дотримання культури відтворення якості атмосферного повітря і 

лісових ресурсів, а також інкультурації енергетичного та продовольчого 

секторів. В цілому ж, бар’єром екологічно ефективного економічного розвитку 

країн ЄС залишається високий рівень споживання продовольчих продуктів, 

який лише частково компенсується механізмами поширення культури 

органічного землеробства у європейському регіоні.       

Окрім суто аналітичної функції, показник еколого-культурного ефекту 

виконує роль економічного сигналізатора-регулятора. Це дозволяє висунути 

припущення про те, що екологічна культура підлягає регулятивному 

економічному впливу. Так, негативні екологічні екстерналії можуть бути 

нівельовані стягненням податків, а позитивні ефекти – підсилені екологічними 

пільгами та преференціями.  

Інтеграція України до Європейського Союзу передбачає розширення 

культурно-господарських контактів на основі євроекологічної солідарності. 

Результатом крос-культурної дифузії стала тісна кореляція сучасного 

національного природокористування з такими європейськими екологічними 

цінностями,  як екологічна справедливість (принцип «забруднювач платить») та 

екологічна відповідальність (принцип «користувач платить»). Перспективними 

напрямами інтеріоризації європейських цінностей в еколого-економічну 

практику України можуть стати еколого-трудова реформа (принцип гуманізму) 

та еколого-економічна конвергенція регіонів (принцип рівності).    

Список використаної літератури: 
1. Кобяк О.В. Особенности механизма инновационного процесса как проявление 

доминант культуры хозяйствования предприятия / О.В. Кобяк // Социология. – 2002. – № 1. – 

С. 46 – 51. 

2. Офіційний сайт статистики країн Європи «Євростат» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.ec.europa.eu/eurostat/. 
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7 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В 

ЕКОНОМІЦІ 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СЕРЕДНЬОРІЧНИМ РІВНЕМ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 

Вовк Наталя Вікторівна, магістр 

Науковий керівник Линник Олена Іванівна,  

к.е.н., доцент каф. економічного аналізу та обліку 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Виробничі запаси підприємства є головним ресурсом кожної організації і  

мають  неабияке  значення  при  визначенні  результатів  господарської  

діяльності підприємства. Теоретично цей факт відомий, але кількісне 

вираження залежності фінансових результатів підприємств України від 

накопичених запасів нам невідоме. Тому, для дослідження взаємозв’язку рівня 

фінансових результатів  і величини виробничих запасів проведемо 

кореляційний аналіз. Сам метод не встановлює причини виникнення зв’язків 

між явищами, що досліджуються, його призначення полягає в їх кількісному 

вимірюванні.  

Дані для дослідження візьмемо з бази даних Державної служби статистики 

України, а саме – фінансові результати великих та середніх підприємств (за 

видами економічної діяльності) за 2016 рік та показники запасів підприємств на 

31.12.2016 року та зведемо їх у таблицю 1 [1]. Для правильності розрахунків, 

приведемо величину запасів до середньорічного значення. 

Негативні значення показника фінансових результатів означають, що більшість 

підприємств даного виду економічної діяльності отримали збитки. Обсяг 

запасів підприємств за видами економічної діяльності протягом 2016 року 

збільшився, що означає тенденцію накопичення. Для розрахунку коефіцієнта 
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кореляції запишемо дані за 2016 рік у вигляді вибірок Х та Y, де:  

Х – Середньорічний рівень запасів, млн.грн. (незалежна змінна); 

Y – Фінансовий результат, млн.грн. (залежна змінна); 

Таблиця 1 

Фінансові результати та рівень запасів великих та середніх підприємств 

України за видами економічної діяльності 

Класифікація видів економічної діяльності  

Фінансовий 

результат 

(сальдо), 

млн.грн. 

Рівень запасів підприємств 

на 1 січня 

2016р., 

млн.грн. 

на 31 грудня 

2016р., 

млн.грн. 

Середньорічний 

рівень запасів, 

млн.грн. 

1 2 3 4 5 

Усього -22201,5 840059,0 1046468,0 943263,5 

сільське, лісове та рибне господарство 91109,5 112447,2 160251,5 136349,4 

промисловість -7569,6 294244,7 349754,1 321999,4 

будівництво -9342,9 47263,6 54350,7 50807,15 

 оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
7277,0 272002,0 342263,3 307132,7 

транспорт, складське господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність 
12819,7 29835,6 37724,3 33779,95 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 
-1947,6 2150,0 2560,9 2355,45 

інформація та телекомунікації 4197,9 3245,1 3937,3 3591,2 

фінансова та страхова діяльність -91658,3 2409,6 2064,6 2237,1 

операції з нерухомим майном -42950,2 15012,2 17857,6 16434,9 

професійна, наукова та технічна діяльність 21079,8 56471,4 69622,4 63046,9 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
-4347,7 3213,9 4021,0 3617,45 

освіта 102,8 99,5 135,0 117,25 

охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 
311,7 778,5 943,1 860,8 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -1512,8 534,7 517,2 525,95 

надання інших видів послуг 229,2 351,0 465,0 408 

 

Використовуючи комп’ютерну техніку, ми провели статистичні 

розрахунки у MICROSOFT EXCEL 2010. Парний коефіцієнт кореляції 

(КОРРЕЛ(масив X; масив Y)) r = - 0,023 [2]. 

Так як парний коефіцієнт кореляції є випадковою величиною, оскільки 

обчислюється для випадкових величин, за допомогою критерію Ст’юдента (t), 

де розраховується фактичне й критичне значення перевірили гіпотезу про те, чи 

є він статистично значущий. Критичне значення критерію Ст’юдента визначили 

за допомогою функції «СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х» Microsoft Excel 2010. В 

результаті розрахунків ми отримали такі значення:  tфакт = -0,09; tкр =0,02. Умова 

статистичної значущості виконується, бо | tфакт | > tкр, тому коефіцієнт кореляції 

статистично значущий та залежність є достовірною. 

http://evrovektor.com/kved/2010/
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Згідно з шкалою Чеддока, можемо зробити висновок, що зв’язок між вибірками 

X та Y (середньорічним рівнем запасів та фінансовим результатом) – помітний. 

Негативний коефіцієнт кореляції означає протилежний зв'язок: чим вище 

значення величини запасів, тим нижче значення фінансового результату, тому 

великі накопичення на складах уповільнюють процес виробництва та реалізації 

готової продукції. Гіпотеза про взаємозв’язок показників розрахунково 

доведена. Тепер ми впевнено можемо сказати, що через накопичення запасів 

погіршуються фінансові результати, тому необхідно удосконалювати облік 

запасів та оптимізувати їх наявність. 

Список використаної літератури: 

1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ – Назва з екрана.  

2. Microsoft Excel 2010 Interactive Guide RUS – Microsoft Corporation, 2010. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОКАЗНИКАХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Карімов Геннадій Іванович 

к.е.н., доцент, доцент кафедри  

менеджменту організацій і адміністрування  

Бурчак Іван Сергійович, магістрант 

Дніпровський державний технічний університет 

 

Сучасне інформаційне суспільство неможливо уявити без використання  

інформаційних технологій, які характеризуються наявністю всесвітньої мережі 

Інтернет та її сервісами.  Сучасні інформаційні технології застосовуються в усіх 

сферах життєдіяльності людини і помітно впливають на будь-які соціальні 

процеси. Розуміння цього фактора знайшло своє відображення у підпункті 3.15 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської 

області на 2017 рік [1]. Основні положення Програми в сфері розвитку 

застосування інформаційних технологій згруповані в таблиці 1. 

Як видно з наведеної таблиці, у регіоні запрограмоване різноманітне коло 

завдань з використання інформаційних технології в межах соціально-

економічного розвитку.  В той же час, у відповідному підпункті Звіту про 
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виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області 

на 2016 рік [2], лише зазначено, що "основним напрямом роботи, як і в 

попередньому році, було розширення мережі дротового та бездротового 

доступу до мережі Інтернет". В переліку основних показників економічного і 

соціального розвитку області [3] та у повідомленнях Головного управління 

статистики про соціально-економічне становище області [4,5], показники, 

відповідні критеріям досягнення (див. табл. 1),  також відсутні. В той же час, у 

методичних рекомендаціях щодо формування і реалізації прогнозних та 

програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України [6], пропонується показник 

"частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової 

мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади". 

Таблиця 1 

Розвиток ІТ в Програмі соціально-економічного розвитку 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2017 рік 

3. Зменшення економічних дисбалансів 

3.15. Транспорт, транспортна інфраструктура, зв’язок та електронне урядування  

(в частці інформаційних технологій) 

Актуаль

ні 

питання 

подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету 

(особливо у сільській місцевості), розширення мережі бездротового доступу до 

мережі Інтернет; 

недостатньо розвинута інфраструктура інформатизації окремих територій 

області; 

низький рівень використання відкритого програмного забезпечення;  

помітна „цифрова нерівність” у використанні ІКТ між сільськими та міськими 

територіями; 

низькі показники якості доступу до мережі Інтернет у розрізі окремих міст і 

районів області та ін. 

Головна 

мета 

забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного 

суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та 

технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи 

публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку 

інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та 

забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні 

їх конституційних прав. 

Основні 

завдання 

подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету 

(особливо у сільській місцевості); 
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упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади і місцевого 

самоврядування області та формування системи регіональних електронних 

інформаційних ресурсів; 

розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту 

інформації; 

підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем. 

Критерії 

досягнен

ня 

розвиток (розгортання) бездротового доступу до мережі Інтернет у сільській 

місцевості; 

створення потужних інформаційних ресурсів для надання електронних 

адміністративних послуг; 

підвищення ступеня інтегрованості області у світовий інформаційний простір. 

Складено на підставі даних [1]. 

Проте, зазначений показник не відбиває використання інформаційних 

технологій у якості засобів доступу до ЗМІ та комунікативно-суспільних 

засобів (соціальну складову використання сучасних ІТ). Ці чинники 

враховуються у більшості використовуваних систем показників та комплексних 

(інтегральних) показниках соціально-економічного розвитку.  Але, їхня 

побудова на інформації Головного управління статистики, орієнтованої на 

послуги надані поштовими відділеннями, друковані видання та фіксований 

телефонний зв'язок, не відображає сучасний стан інформаційного суспільства. 

У підсумку, виникла необхідність у розробці методики та засобів збору і 

обробки інформації для формування показників, які характеризують 

можливість (ступінь складності/вартості) доступу до сучасних комунікативних 

технологій та інтенсивність їх використання. Такими показниками можуть 

стати, наприклад: відсоток покриття території регіону Інтернет - провайдером, 

кількість та відсоток покриття території регіону безкоштовними зонами 

доступу до мережі, кількість користувачів та інтенсивність обміну даними з 

офіційними сайтами самоврядування, державної влади та ЗМІ. 
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громади" від 30.03.2016 р. №75 // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. 

minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/Nakaz_---75_30.03.2016.pdf 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ 

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

Стригуль Лариса Станіславівна, к.е.н.,  

доцент кафедри економічного аналізу та обліку 

Міщенко Дар’я Володимирівна ,  магістр  

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

У сучасних складних умовах функціонування економіки України в 

кожній сфері відбувається пошук нових шляхів і методів підвищення 

ефективності діяльності, який є можливим лише на основі здійснення 

адекватної оцінки рівня платоспроможності для подальшого окреслення 

перспектив на майбутнє. Таким чином, дослідження підходів до її оцінювання 

підприємств сфери послуг з урахуванням особливостей їх функціонування є 

своєчасним та актуальним завданням. Проблеми та перспективи застосування 

таких підходів освітлені в працях великої кількості провідних науковців, а саме: 

Ю.С. Цал-Цалко, Н.П. Кондаков, Е. Альтман , Д. Чессер, Д. Фулмер, Л.В. 

Гордон, Р. Ліс та Г. Спрингейт. 

У вітчизняній практиці оцінка платоспроможності підприємств сфери 

послуг проводиться за напрямами: оцінка ліквідності балансу підприємства та 

порівняння розрахованих показників ліквідності та платоспроможності з 

нормативними; порівняння розрахованих показників оцінки рівня 

http://dneprstat.gov.ua/public%20/2016/public_m0409.htm
http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/inf_suspil/index.htm
http://dneprstat.gov.ua/statinfo%25%20202015
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платоспроможності або банкрутства з нормативними значеннями та в динаміці 

[1, с.28]. Здебільшого оцінка рівня платоспроможності суб’єктів 

підприємницької діяльності проводиться для оцінки ефективності роботи 

підприємства керівництвом або для залучення кредитів. Так в науковій та 

методичній літературі існує ціла низка розрахункових коефіцієнтів, які 

визначають фінансову стійкість або платоспроможність на підставі даних 

форми «Баланс», та велика кількість підходів до визначення показника рівня 

платоспроможності, які базуються на методі дискримінантного аналізу. У табл. 

1 наведені формули для розрахунку показників оцінки рівня 

платоспроможності та/або банкрутства, запропоновані різними науковцями. 

Аналізуючи наведені формули, слід відмітити, що здебільшого базуються вони 

на коефіцієнтах ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості  

Таблиця 1 

Показники оцінки рівня платоспроможності підприємства 

Автор(и) Формула  Перелік показників, які використовуються в 
формулі 

Ю.С. 
Цал-
Цалко 
[18] 

 
Ап - абсолютна 
платоспроможність; 
Пп - проміжна 
платоспроможність; 
Зп - загальна 
платоспроможність. 

; ;  

О.О. 
Терещенк
о [4]  654

321

1,03,05

1008,05,1Z

ХХХ

ХХХ





 

 

 

 

 

 

 
О. А. Лісн
ічук [19] 
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Автор(и) Формула  Перелік показників, які використовуються в 
формулі 

Н.П. 
Кондаков 
[20] 

 

 
 

 
О.В. 
Колишкін 
[20] 

 
  

 

 

 
Р. Ліс [21] 

43

21

001,0057,0

092,0063,0Z

ХХ

ХХ




  

 

 

 
 

з відповідними ваговими коефіцієнтами [2, с.91]. Так Ю.С. Цал-Цалко та 

Н.П. Кондаков для оцінки використовують дані форми «Баланс» та 

використовують коефіцієнти покриття і ліквідності. Інші науковці 

використовують дані про прибуток, дохід від продажу, собівартість та інші дані 

з форми «Звіт про фінансові результати». В більшості запропонованих підходів, 

показники рентабельності є найвагомими по значенню. О.О. Терещенко 

використовує рентабельність активів, продукції, та власного капіталу, О.В. 

Колишкін – рентабельність власного капіталу, Е. Альтман , Д. Чессер, Д. 

Фулмер, Л.В. Гордон, Р. Ліс та Г. Спрингейт – рентабельність активів. На 

основі даних зазначених у табл. 1 можна зробити висновок, що не сформовано 

єдиного підходу щодо організації і методики аналізу, який би відповідав 

об’єктивній економічній сутності даних явищ, забезпечував отримання 

об’єктивної, багатогранної, точної та достовірної інформацію про них та 

забезпечував розробку і прийняття оптимальних управлінських рішень. Це 

пов’язано с тим, що кожна модель розроблялась на підставі даних підприємств 

однієї країни (або регіону), в різні часи або в різних економічних умовах 

(економічного росту або кризи). 
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Виходячи з наведеного вище, на сучасному етапі розвитку вітчизняної 

науки сформувалось ряд проблем, що ускладнюють і часто роблять 

неефективними, як сам аналіз платоспроможності підприємств сфери послуг, 

так і управлінські рішення, прийняті на його основі. Зокрема існують проблеми 

відсутності загальновизнаного універсального підходу до оцінки рівня 

платоспроможності; невизначеності умов застосування запропонованих 

підходів науковцями для оцінки рівня платоспроможності підприємств сфери 

послуг.  

Список використаної літератури: 
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