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1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

В КРАЇНАХ ЕС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Александровський Дмитро Олександрович, студент 

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

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Острогродаського 

Яворський В’ячеслав Вікторович, директор ПАТ «Завод технічного 

вуглецю», м. Кременчук 

 

В сучасних умовах господарювання серед керівників великих та малих 

підприємств користується популярністю метод коучингу для розвитку та 

управління персоналом. Метою дослідження є наведення основних 

характеристик, які визначають коучинг, як сучасний метод розвитку та 

мотивації персоналу, який міг би зайняти важливе місце у системах управління 

кадрами на багатьох підприємствах. 

Спочатку необхідно зрозуміти які функції передбачає коучинг у системі 

управління персоналом [1, 2]: 

1. Функція розвитку (в процесі коучингу необхідно створювати такі 

ситуації (шляхом індивідуального, групового спілкування), які б допомагали їм 

по-новому осмислити, що є дійсно важливим для даного колективу). 

2. Креативна функція (виявляти сильні сторони працівників; ставити 

конкретні цілі перед колективом та розглядати методи їх досягнення). 

3. Функція комплексного консультування (позбутися внутрішніх 

бар'єрів і обмежень, що мають відношення до стримування розвитку потенціалу 

працівників). 

4. Мотивуюча функція (сприяти більшій їх самостійності). 

5. Функція адаптації (навчає працівників швидко пристосовуватись до 

мінливих умов навколишнього середовища). 

Виходячи з вище перелічених функцій, необхідно відзначити, що коучинг 
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не дає відповіді на питання: як, коли і що робити? Коучинг повинен бути 

спрямований на досягнення розуміння між працівником та керівником. Таким 

чином і працівник, і керівник зможуть ясно оцінити цілі та перспективи, які 

стоять перед ними, та зробити відповідні корективи у своїй роботі для 

досягнення позитивного результату. 

Одна з основних цілей коучингу - навчити людину думати по-новому [3]. 

Таким чином протягом своєї кар’єри працівник має можливість постійного 

розвитку та самовдосконалення. Саме тому коучинг має вплив не лише на 

професійну діяльність людини, а й на її добробут і особисте життя. 

На рисунку 1 відображені основні етапи процесу коучингу на 

підприємстві: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи процесу коучингу на підприємстві 

 

Треба також враховувати, що у процесі коучингу важливим фактором є 

особистість, яка його проводить. Має значення не тільки його освітня 

компетентність, а також й досвід у вирішенні питань колективного характеру. 

Більшість успішних підприємств сьогодні вдається до послуг бізнес-

тренерів, які сприяють вирішенню проблем та запобігають кризі у колективі. 

Найголовніша позитивна риса коучингу те, що цей метод дає можливість 

стабільного розвитку кадрів та впливає на ефективність підприємницької 

діяльності, та підвищенню конкурентоспроможності організації. 

Список використаної літератури: 

1. Зиммерль В., Коучинг: Вперёд, от ресурса к цели! / В. Зиммерль, К. Зиммерль. 

- СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. - 144 с. 
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2. Логвиновський Є.І. Функціональна та змістовна сутність коучингу на 

підприємстві / Є.І. Логвиновський // Європейський вектор економічного розвитку: [збірник 

наукових праць]. - К:2012. - № 2 (13). - С.297-301. 

3. Уитмор Д. Тренировка высокой эффективности. / Джон Уитмор. - М.: МАКУБ, 

2005 - 168 с. 

 

 

«СКЛЯНА СТЕЛЯ» ЯК БАР'ЄР У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Бондаренко Анастасія Олегівна, студентка 

          Шевчук Юрій  Володимирович, асистент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет 

          імені Михайла Остроградського 

 Солошич Олександр Миколайович, доктор філософії з інженерії, 

Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, 

Китайська народна республіка 

 

Вперше поняття «Скляна стеля» з'явилось у роботах дослідників, що 

вивчали теорію американського менеджменту наприкінці ХХ століття, та 

означало невидимий бар'єр, що заважає просуванню по службовій драбині. 

Такий вид дискримінації можна охарактеризувати як «прозорий, майже 

непомітний бар'єр, який водночас настільки істотний, що обмежує можливості 

жінок та представників різних меншин у просуванні в управлінській ієрархії». 

Дискримінацію жінок на ринку праці вивчали такі вчені як Гілєва А. П. та 

Привалова П. А., які у своїй статті досліджували явище «скляної стелі» за 

кордоном [1], та Дмитрієва К. І., що у своїй праці розглядала аспекти 

удосконалення правового регулювання праці жінок у законодавстві України [2]. 

Історично сформовані стереотипи характеризують жінку як виконавицю 

підпорядкованих, обслуговуючих ролей, в той час як чоловікам надають 

значення «панівної», більш агресивної статі, їх наполеглива поведінка цінується 

вище. Чоловіки-керівники нерідко вважають, що вони діють успішніше, ніж 

жінки, в силу своїх великих здібностей і інтелектуальної переваги. Чоловіки-

керівники оцінюють свою роботу як більш важку в порівнянні з жінками, які 

займають аналогічні посади. 

Жінок прийнято вважати представницями слабкої статі, недостатньо 

напористими для того, щоб витримати конкуренцію в керованому чоловіками 



 13 

діловому світі. Існує думка, що жінки орієнтовані на міжособистісні відносини, 

а не на виконання завдання; останнє вважається властивим чоловікам. Для того, 

щоб жінки змогли досягти успіху в ролі керівників нарівні з чоловіками, всі ці 

міфи повинні бути розвіяні. 

У Верховній Раді сьогодні на частку жінок припадає лише 11,85% від 

усієї кількості депутатів, причому ця цифра є найбільшою з часу проголошення 

Україною незалежності. У Європейських державах в середньому цей показник 

становить 23,4%, що свідчить про схожу ситуацію. 

У Міністерстві закордонних справ в 2015 році не заважаючи на те, що 

співвідношення чоловіків і жінок становить близько 70% на 30%, тільки 38 

жінок з 600 працівників обіймали керівні посади. Лише 4% у посольствах 

України становлять жінки, при чому жодного разу жінка не очолювала 

національне зовнішньополітичне відомство [3]. 

Вагомим доказом того, що «скляна стеля» продовжує існувати, є те, що за 

останні 60 років розрив у розмірі оплати трудової діяльності жінок і чоловіків 

не змінився. Жінки, що займають керівні посади середнього рівня, отримують 

приблизно дві третини того, що отримують чоловіки за таку ж роботу. Жінки 

частіше «застряють» на малопрестижних посадах з відносно низькою оплатою 

праці. Дискримінація виправдовується тим, що чоловіки «заслуговують» 

більшої плати, тому що вони традиційно є годувальниками сім'ї. 

Отже, жінкам часто не дають можливості отримати такий же досвід, як 

чоловікам, що займають аналогічні посади. Це знижує їхні шанси на 

просування по службі та відповідно певною мірою загострює соціальну напругу 

у країні, які негативно впливає функціонування вітчизняної економіки.  

Список використаної літератури: 
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Науковий керівник- Орлова Вікторія Миколаївна 

к.т.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
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Ціла історія людства пов’язана з інноваційним компонентом 

спільнорозділеної праці, її суб’єктів і результатів. Але настав етап, коли 

інноваційний розвиток набув інтенсивного значення, що виражається у 

переході від відтворюваного до інноваційного типу розвитку.  

Перехід від відтворювального до інноваційного типу розвитку ставить 

питання про місця і ролі різних країн в сучасному світу. Наразі Україна 

перебуває у глибокій кризі. Індустріальний потенціал вже застарілий і 

вичерпаний, а інноваційний ще не сформований. Якщо у найближчий час 

Україна не започаткує процеси, що нарощуватимуть інноваційний потенціал 

країни, створюватимуть механізми інноваційного розвитку, поступово 

переводячи Україну на інноваційний розвиток, то неминуче і остаточно вона 

може стати сировинним придатком для розвинених країн. Країна втратить 

кадровий і освітній потенціал, значну частину корінного населення і 

перспективи поповнити ряд розвинених країн [1]. 

Напрямок розвитку України дуже відрізняється від світових тенденцій 

сучасних трансформацій, притаманних високорозвиненому світу, де 

постіндустріалізація стала домінуючою і де креативність дій особистості на 

принципах самовираження і самореалізації дозволила досягти, з одного боку, 

високого рівня задоволення потреб населення, а з іншого - формування 

можливостей їх задоволення на засадах ринкового обміну, і тим самим 

виокремилася у самостійне відгалуження, де майбутнє залежить від ступеня і 

динаміки розвитку знань як ресурсу, як влади і як сили. Це надає баланс між 

державою, бізнесом та громадянським суспільством, чого не можна сказати про 

Україну і українське суспільство. Така інституційна обумовленість, як в Україні 

мала неформалізований характер і не передбачала розширення ролі освіти і 
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науки в оздоровленні розвитку країни. Остання перебувала за межами 

інституційного обумовлення щодо участі і в суспільному, і в економічному 

житті. Як наслідок, за реформи та їх результати боролися і несли політичну 

відповідальність політики, а не експерти та науковці, як, наприклад, у 

післявоєнній Японії чи в сучасній Польщі. 

Стереотипом є те, що тільки економічно розвинені країни можуть 

витрачати істотні кошти на інноваційний розвиток і мати розвинений 

індустріальний сектор економіки. Але чимало країн Європейського Союзу 

довели, що це не так, на своєму досвіді. Так, наприклад, лідерами 

інноваційного розвитку країн ЄС виявилися невеликі країни, що ніколи не мали 

потужної науки, як Бельгія, Кіпр, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Словенія, 

Швеція. Ці країни розвивалися переважно малим і середнім бізнесом, якому 

доводиться самому вирішувати, які інновації запроваджувати, щоб отримувати 

економічний ефект. І сьогодні це дуже важливо й перспективно для України. 

Для того, щоб прискорити інноваційний розвиток економіки країни, треба 

створити умови для формування інститутів розвитку компаній, більшість з яких 

і є представниками малого та середнього бізнесу. 

Для держави буде важливим спланувати розвиток інноваційних процесів 

шляхом підвищення ролі фінансових інститутів розвитку. Їхню діяльність 

важливо доповнити організацією діяльності національних інститутів розвитку – 

технопарків, індустріальних парків, бізнес-інкубаторів, техніко-

впроваджувальних промислово-виробничих та туристсько-рекреаційних 

особливих економічних зон, наукових центрів, кластерів, центрів трансферу 

технологій, субконтрактації, розвитку дизайну, енергозбереження та інших. 

Разом вони сприятимуть розвитку інноваційної інфраструктури, а їх діяльність 

має здійснюватись на засадах підприємництва. 

Підсумовуючи, можна відокремити ключові пункти сучасного аналізу 

політики постіндустріальних країн, в плані оновлення промислових видів 

діяльності на інноваційній основі:  

 спільна діяльність уряду та промисловців як інституційний механізм 
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інноваційних змін;  

 планування середньострокових і довгострокових цілей на основі аналізу 

виявлених проблемних питань майбутнього розвитку;  

 планування стратегій і шляхів за видами діяльності;  

 підтримання урядом розробки нових технологій та їх комерціалізації 

відповідно до планової стратегії;  

 підтримання промисловості в напрямі підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни;  

 інвестиції в інновації та підготовку кваліфікованої робочої сили 

майбутнього, що передбачає строк за межами 5-10 років;  

 підтримання бізнесу за всім політичним спектром проблем й у спільній 

роботі з профспілками; 

 створення та підтримання інститутів розвитку за пріоритетними видами 

діяльності;  

 розробка та реалізація заходів щодо підвищення інтересу для бізнесу з 

використанням податкових інструментів, регуляторних заходів щодо розвитку 

відповідних ринків як внутрішньо, так і зовнішньо. 
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Проблема  визначення напряму розвитку насамперед полягає в 

необхідності виділення показників, які характеризують сталий розвиток  

галузей  продовольчого комплексу. Огляд останніх джерел досліджень і 

публікацій. Вивченню різних аспектів розвитку підприємств м’ясопереробної 
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промисловості присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, у 

яких досліджено як загальні поняття й принципи розвитку підприємства [1, 2] 

так і особливості підприємств харчової галузі [3, 4] та інші проблемні питання.  

Сталий розвиток підприємств вітчизняної харчової промисловості країни в 

першу чергу сприяє на орієнтування на поточний попит споживачів, а не на 

максимальне використання власних можливостей. Тобто, не завжди призводить 

до підвищення ефективності використання  ресурсного потенціалу.  

 Основним зовнішнім чинником, що впливає на вибір напряму розвитку 

галузей продовольчого комплексу, як загальноприйнято, є попит споживачів. 

При цьому головними шляхами реалізації продукції підприємств 

м’ясопереробної галузі є оптовий продаж, продаж у мережі супермаркетів та 

експорт.   Найбільш перспективним типом продукції, який набирає обертів, є 

заморожена продукція, в основному за рахунок активного розвитку експорту та 

постійного зростання обсягу оптових продажів.  Нефасована, фасована й 

запакована продукція мають майже рівні частини в загальній структурі 

продажів підприємства. Перспективним є інтенсифікація  продажу фасованої та 

запакованої продукції за рахунок збільшення продажу продукції на експорт і в 

мережі супермаркетів.  

Достатньо великий обсяг при постійному зростанні має продаж 

охолодженої нефасованої продукції у напрямі оптових покупців, та невелике, 

але постійне збільшення продажу цього виду продукції спостерігається у 

напрямі  мережі супермаркетів. Продаж охолодженої нефасованої  продукції у 

напрямі експорту не передбачається, тому що термін зберігання її невеликий, а 

транспортування за кордон займає тривалий час. Оскільки продаж такої 

продукції не передбачає додаткових витрат на упаковку й додаткову переробку 

(тобто не потребує додаткових змін та інвестицій), а маржинальний дохід має 

високий рівень, то цей напрям є перспективним для подальшого розвитку.  

Оскільки фасована продукція здебільшого є охолодженою, то її продаж у 

напрямі експорту поки що є неможливим.  Незважаючи на те, що така 

продукція передбачає додаткові витрати на зручну упаковку, а умови співпраці 
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з мережами супермаркетів  достатньо  жорсткі й передбачають великі штрафні 

санкції при невиконанні умов поставки та недотримання відповідного рівня 

якості продукції, значне зростання продажу її й високий маржинальний дохід 

дозволяє стверджувати, що цей напрям є перспективним і  слід звернути більше  

уваги на його розвиток. 

Для інтенсифікації перспективних напрямів розвитку, на мою думку, 

потрібно інвестувати частину доходів на створення  власного товарного бренда, 

а також засвоїти новий вид упаковки – вакуумний, що дасть можливість 

збільшити строк придатності та спростити умови зберігання готового 

охолодженого продукту. Для впровадження нового виду упаковки (вакуумної 

упаковки) слід інвестувати у відповідне обладнання, а також спеціальну плівку, 

яка допоможе за рахунок своїх властивостей підвищити строк придатності 

продукту. В умовах конкуренції поява інноваційних продуктів відіграє ключову 

роль при утриманні позицій компанії на ринку. Ринок м’ясопродуктів 

насичений пропозиціями, схожими за ціною і якістю, що змушує виробників 

переглянути принципи успішної конкуренції, акцентувати увагу на випуску 

інноваційних продуктів. Практика показує, що навіть незначна інновація в 

будь-якій сфері в кінцевому рахунку може кардинально відбитися на продукті й 

додати йому споживчих переваг.  

М’ясопереробним підприємствам необхідні інновації в моделі споживання 

і в технології, які підвищують якість м’ясопродуктів. У зв’язку із цим важливим 

є вибір підприємств між застосуванням і невикористанням у виробництві 

соєвих продуктів. Подвійну вигоду м’ясопереробним підприємствам може 

принести виробництво високомаржинальних продуктів. До них відносять 

продукти швидкого приготування (менше п’яти хвилин) з натурального м’яса з 

додаванням різних інгредієнтів. Дана продукція не піддається заморожуванню, 

а тривалі терміни зберігання досягаються за рахунок спеціальної упаковки. 

Крім високої рентабельності, такі продукти вирізняє високий ступінь інновацій. 

Необхідно враховувати, що позитивно впливають на підприємства далеко не всі 

нововведення. Інновації завжди носять ризиковий характер, і до їх 
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впровадження та розроблення потрібно підходити  виважено та усвідомлено з 

огляду на можливість втрати вкладених коштів. При налагодженому механізмі 

функціонування підприємств керівництво має приділяти особливу увагу 

створенню системи збору й аналізу інформації, що дозволяє оцінити або 

спрогнозувати результат від впровадження нововведень.  
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Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств, які 

характеризуються підвищеною мінливістю зовнішнього середовища, 

посиленою конкуренцією та підвищеними вимогами до якості виробництва, 

загострюють питання кадрового забезпечення підприємницької діяльності як 

одного з найважливіших чинників виробництва. 

В результаті опрацювання наукової літератури, позиції науковців щодо 

трактування поняття «кадровее забезпечення» можна вирізняти за двома 

основними підходами – широкому та вузькому, у межах яких простежуються 

окремі спрямування.  

Згідно широкого підходу  «кадрове забезпечення» розуміється як кадри 
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підприємства, сукупність постійно працюючих працівників, які мають 

необхідну професійну підготовку, практичний досвід, навики роботи. 

За даним підходом можна виділити наступні напрями, які вчені 

позиціонують за системним, організаційним або комплексним принципами, а 

саме: 

   систему складових частин. Уже саме об'єднання працівників у єдиний і 

планомірно організований процес праці породжує ефект колективної праці, що 

перевершує суму сил працівників, що діють індивідуально – системний підхід. 

   як комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення 

заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для 

подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового 

найму тимчасових або постійних робітників – організаційний підхід. 

   окремий напрям кадрової політики підприємства – комплексний підхід. 

Такий погляд є узагальненим та не може бути прийнятим як самостійний 

в управлінському процесі, оскільки не достатньо відображає відповідність 

кадрового забезпечення базовим функціям управління, якісне розподілення 

кадрових ресурсів та їх потенціал. 

Вузький підхід, розглядає кадрове забезпечення  у розрізі індивідуальних 

трудових потенціалів окремих працівників. При цьому розуміння кадрового 

забезпечення за цим підходом різняться відповідно до функціонального та 

якісного наповнення персоналу. Основні напрями, які можна виділити в цьому 

підході наступні: 

  основний склад кваліфікованих робітників підприємства, фірми, 

організації. І. О. Сафронов  

  частина робітників, яка володіє професійною здатністю до праці, тобто 

має спеціальну підготовку Н. А. Волгін, Ю. Г. Одєгов 

Таким чином, виявлені в наукові літературі наукові підходи мають певні 

розбіжності за своєю сутністю та можуть бути систематизовані із виділенням 

низки підходів, кожен з яких має свої переваги та недоліки (Таблиця 1.1) 
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Таблиця 1 

 Систематизація підходів до визначення категорії «кадрове забезпечення» 

Підхід Напрям Авторські зауваження 

Широкий Системний Обмежує сутність кадрового забезпечення певною 

кадровою сукупністю, виключаючи якісний показник 

Огранізаціний Кадрове забезпечення виступає окремим елементом 

організаційних відносин на підприємстві, які чітко 

регламентують кого дій персоналу та виключають можливості 

формуванні потужного кадрового потенціалу 

Комплексний Розглядає кадрове забезпечення як інструмент 

управління підприємства в цілому, не виокремлюючи при 

цьому окремі характеристики, загрози та можливості якісного 

складу працівників 

Вузький Кваіфікаційний Приділяє увагу виключно нормованим 

характеристикам персоналу, зміщуючи сутність кадрового 

забезпечення у бік якісного оцінювання самих працівників, а 

не їх взаємодії їх підприємницьким сесредовищем в цілому 

Професійно-

орієнтований 

 

Таким чином, проведений аналіз виявив відсутність єдиної позиції щодо 

трактування терміну «кадрове забезпечення» підприємства. Кожен з 

представлених підходів заслуговує на увагу, однак, не зважаючи на широту 

розуміння поняття кадрового забезпечення, наявні певні суперечливі моменти, 

що унеможливлює застосування жодного з них в первісному вигляді. 

Базуючись, на цьому, в роботі пропонується розуміти під кадровим 

забезпеченням окрему управлінську функцію, яка реалізується шляхом гнучкої 

багатоетапної кадрової політики (підбір, поточне оцінювання, мотивація 

персоналу) та формується відповідно до стратегічних задач підприємства. 

Представлене авторське бачення кадрового забезпечення підприємства є 

комбінаторним та відображає інтегральну сукупність найбільш поширених в 

науковій літературі підходів до його тлумачення, що відповідає стратегічним 

вимогам сучасного етапу розвитку економіки та буде покладено в основу 

подальших досліджень з обґрунтування його складу та відповідної кадрової 

політики вітчизняних підприємств. 

Список використаної літератури: 

1.  Дубенко С. Ефективна кадрова політика ключове завдання посилення 

дієздатної держави: Зб. наук. пр. УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 50. 

2.   Кагановська Т.Є. Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу 

сприяння функціонуванню держави та її органів / Т.Є. Кагановська // Форум права. -2008. -№ 

1. – С. 215-220 [Електронний ресурс]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-

1/08ktetio.pdf (Дата звернення: 26.09.2017)..  
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4.  Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: 

Монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 330 с. 

5.  Левченко К. Б. Проблеми кадрового забезпечення процесів формування 

тендерної політики в Україні / К. Б. Левченко // Право і безпека. – 2004. – № 1. – С. 108-112 

 

 

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Рудик Єлизавета Юріївна, студентка 

Шевчук Юрій Володимирович, асистент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського  

Данілейко Микола Іванович, Голова наглядової ради, Президент  ПАТ 

«Кременчуцький завод дорожніх машин» 
 

На сучасному етапі розвитку економічних процесів дослідження та 

формування інвестиційної стратегії стає все більш актуальним. В Україні 

інвестиційна політика знаходиться на низькому рівні, відповідним чином 

машинобудівні підприємства не використовують весь свій потенціал. Дана 

проблема виникає у зв’язку із відсутністю інвестиційної стратегії. 

Дослідженням питання формування інвестиційної стратегії займались як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, насамперед, І.А. Бланк, В.С. Пономаренко, 

Н. Алєксєєв, Н.М Лисиця, І. Ансофф, Є. Бельтюков, А. Градов, В. Єфремов, 

А.А. Голубенко, Л. Мельник, Г. Мінцберг, А.В. Череп, О.О. Пересада, 

Г.М. Поддерьогін, М. Портер, А. Чандлер, В. Пономаренко, В.Г. Федоренко, 

П. Фадєєв, Л.О. Штанько та ін. 

У процесі реалізації інвестиційних проектів протягом 2011-2015 рр. у 

середньому 40% машинобудівних підприємств були реципієнтами 

інвестиційного капіталу, 23,8% виступали як інвестори, а 35% брали участь в 

проектах, виконуючи інші функції (рис. 1). 

Це вказує на те, що підприємства слабо розвиваються та здебільшого 

зосереджені на створенні сприятливого інвестиційного клімату для залучення 

грошових потоків. Лише чверть підприємств можуть виступити інвесторами. 
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Така статистика підтверджує актуальність питання «інвестиційної стратегії». 

Інвестиційна стратегія на машинобудівних підприємствах відіграє 

важливу роль, яка полягає в оцінці потенційних можливостей, прогнозуванні 

діяльності, розрахунку економічної ефективності інвестиційної діяльності і т. д. 

 

 

Рис. 1 Форма участі підприємств машинобудівної галузі у інвестиційній 

діяльності (розроблено за даними [1])  

 

Формування інвестиційної стратегії відбувається за таким алгоритмом: 

1. Визначення короткострокових та довгострокових цілей підприємства. 

2. Розробка стратегії ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності. 

3. Виділення періодів реалізації стратегії. 

4. Оцінка результатів інвестиційної стратегії [3].  

Для більшої ефективності інвестиційної діяльності на машинобудівних 

підприємствах постає необхідність підтримувати та розвивати інноваційну 

діяльність, проводити модернізацію процесу виробництва, поліпшувати якість 

продукції та розробляти нові її види [2].  

Таким чином, процес розробки інвестиційної стратегії на 

машинобудівних підприємствах має надважливе значення у їх функціонуванні. 

Інвестиційна стратегія – це невід'ємний інструмент для розвитку усього 

потенціалу підприємства. Інвестиційна стратегія не лише забезпечує реалізацію 

цілей організації, а й дозволяє оцінити ефективність її діяльності. Обґрунтовані 

економічні рішення з реально окресленими фінансовими можливостями дадуть 
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змогу спрямувати функціонування машинобудівних підприємств у руслі 

сталого розвитку.  

Список використаної літератури: 
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2. Рогоза М. Є.Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми 

: монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с. 

3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд // Пер. с англ. под ред. Л.Г. 
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ЕКСТРЕМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Якимець Тетяна Володимирівна, студентка 

Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського  

Таловер Володимир Адиславович, директор ТОВ «Віденський млин», 

 м. Кременчук 

 

На сьогодняшній день в умовах невизначеності та постійних коливань 

пріоритетів споживачів і замовників товарів чи послуг, особливого значення 

набуває необхідність переходу від традиційного управління до більш гнучкого, 

а здебільшого екстремального управління проектами. 

Основні положення екстремального управління проектами були 

досліджені в працях таких вчених як Де Карло «Екстремальне управління», 

А. Пушнікова, А. Пяткова. 

Екстремальне управління проектами – це метод управління дуже 

складними або невизначеними проектами. Від традиційних методів управління 

відрізняється відкритим, гнучким і недетерміністським підходом [1]. 

Аналізуючи останні дослідження і публікації, можна сказати, що 

необхідність та актуальність нових підходів до проектного управління набуває 

все більшої популярності. Порівняльна характеристика принципів управління 

традиційними та екстремальними проектами наведена у таблиці 1. 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика принципів управління традиційними та 

екстремальними проектами [2] 

№ Традиційне управління Екстремальне управління 

1 Орієнтується на минуле Орієнтується на майбутнє  

2 Змушує людей служити  

процесу 

Змушує процес служити  

людям  

3 Централізовано контролює людей, 

процеси та інструменти 

Контроль розподілений  

рівномірно 

4 Кидає виклик всьому  

світу (об’єктам, людям  

та часу) 

Виклик кидається  

самому собі, своїм відносинам, 

своєму підходу  

до світу 

5 Керує Веде за собою 

 

З наведеної вище таблиці бачимо, що екстремальні проекти постійно 

переорієнтовуються і переплановуються, більшість уваги приділяється 

отриманню бажаного результату, незважаючи на першепоставлену мету, чим 

відрізняються від традиційних, метою яких є досягнення результату з 

найбільшою ефективністю при мінімальному відхиленню від початкового 

плану. 

З огляду на вище сказане, бачимо, що екстремальне управління має 

багато переваг, але одночасно має складності для впровадження, серед яких: 

– менеджер проекту повинен бути не лише керівником, але й лідером; 

– потрібно пояснювати та презентувати виконавцям як необхідність, а не як 

забаганку чи примху керівництва; 

– небажання побороти старі звички та перейти на новий тип мислення та підхід 

до управління проектами [2]. 

Незважаючи на перешкоди екстремальне управління має значний 

потенціал в роботі. Це обгрунтовуется тим, що робітники усвідомлюють, що 

зміни є невід’ємною частиною роботи над проектом і його доцільно планувати 

лише на короткий період часу, менеджер має створювати належні умови для 

роботи з командою з метою їх самоорганізації та постійно підтримувати зв’язок 

із замовником. Провідну роль тут мають також команди робітників, які беруть 

на себе відповідальність за кінцевий результат роботи. 
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Отже, можемо зробити висновок, що на практиці виникає багато проблем 

та перешкод для ефективного впровадження екстремального управління 

проектами, але одночасно такий підхід має безліч переваг та можливостей в 

умовах невизначеності. 

Список використаної літератури: 

1. Екстремальне управління проектами [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна 

енциклопедія. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
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2 ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Бублик Мирослава Іванівна ,  

д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва, 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Проблема розвитку національної економіки безпосередньо пов’язана із 

євроінтеграційними процесами, що відбуваються після підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, положення якої сприяють модернізуванню та 

реформуванню всієї економіки України. У процесі євроінтеграції національної 

економіки формуються не тільки сприятливі умови, а й виникають виклики, 

дослідження яких є особливо актуальними з точки зору детермінування шляхів 

переходу України на якісно нові рівні співпраці з ЄС. 

Аналізування останніх досліджень та публікацій вітчизняних та 

закордонних вчених, присвячених дослідженню євроінтеграційних процесів, 

серед яких: І. Бураковський, В. Геєць, М. Емерсон, В. Мовчан та ін., 

обґрунтовує потребу в поглибленому дослідженні положень Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода) та виділенню детермінант 

розвитку національної економіки. 

Угода як комплексний документ, має на меті сформувати сприятливі 

умови для наближення економічної системи України до економічної системи 

ЄС через взаємну лібералізацію руху товарів, капіталів та послуг, через 

оптимізування системи регулювання виробничо-господарської діяльності, а 

також створення зони вільної торгівлі товарами і послугами. До ключових 

положень економічного блоку Угоди входить тарифна лібералізація у формі 

запровадження автономних торговельних преференцій. Особливістю такої 
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лібералізації є її асиметричність у часовому та просторовому плані, при чому, 

на користь української сторони. Як сказано в роботі [1, c. 36], ЄС має 

скасовувати свої мита раніше, ніж це буде здійснювати Україна, що сформує 

сприятливі умови для розвитку здорової конкуренції між експортерами з ЄС та 

з України. ЄС проводить тарифну лібералізацію в повному обсязі й негайно для 

більшості товарів, а Україна вводить тарифну лібералізацію для багатьох 

товарів протягом трьох-семи років. За прогнозами Європейської Комісії [2] 

українські експортери зможуть заощаджувати 487 млн. євро на рік через 

зниження імпортних мит ЄС. Вже з 2014 року ЄС відкрив доступ на свій ринок 

і запровадив для України спеціальні «автономні» торговельні преференції. Так, 

для 94,7% товарних груп промислових товарів, що експортуються з України, 

мита було скасовано негайно. Для невеликої ж групи товарів (5,3%): мінеральні 

продукти, продукти хімічної промисловості, добрива, виробів із дерева, взуття, 

і вироби з міді та алюмінію – тарифи будуть скасовуватися після завершення 

перехідного десятилітнього періоду.  

У свою чергу, для 49,2% промислових товарів, експортованих з ЄС, 

Україна теж встановлює режим преференцій. Україна взяла на себе 

зобов’язання повністю скасувати мита на 88,5% тарифних позицій для 

сільськогосподарської продукції, а для інших продуктів передбачено 

перехідний період тривалістю до 7 років. Однак не всі імпортні мита будуть 

знижені до нуля: до 8,7% тарифів на сільськогосподарські товари буде 

застосовано обмежене лінійне скорочення на 20-60%. Крім того, для товарних 

груп м’яса і цукру та інших товарів будуть застосовані тарифні квоти. На 

відміну від України, ЄС практично у всіх випадках тариф на 

сільськогосподарську продукцію скасує повністю. Проте ЄС застосовуватиме 

більше тарифних квот, ніж Україна на обсяги продукції, що ввозитиметься в 

порядку живої черги. Тому, для низки сільськогосподарських товарів безмитна 

торгівля залишається обмеженою через існування тарифних квот. Однак, 

Україна не змогла в повній мірі скористатись потенціалом тарифних квот. У 

2014 році було використано повністю тільки 6 квот і 12 частково із 36-тьох 
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тарифних квот. У 2015 році ситуація дещо покращилась: 9 повністю 

використаних квот. Загалом, після аналізування реальних обсягів експорту до 

ЄС та кількості використаних тарифних квот видно, що більшість цих квот не є 

обмежувальними. Серед обмежень українського експорту в ЄС є також 

стандарти безпечності харчових продуктів [3, c. 5-8], що й було причиною 

недовикористання квот.  

Спеціальні захисні заходи, запроваджені для української автомобільної 

промисловості, як вважають в роботі [4, c. 15-17], сприятимуть українським 

виробникам автомобілів тільки короткий період, після чого відбудеться їх 

інтеграція з більш конкурентними європейськими ланцюгами постачання. 

У 2014 році обсяг експорту до ЄС збільшився на 1,5%, а у 2015 році – вже 

на 2%. Частка ЄС у загальному обсязі експорту українських товарів зросла до 

34,1%, а імпорт із держав-членів ЄС впав на 27,2% внаслідок стрімкого 

знецінення гривні й скорочення як споживчого, так і інвестиційного попиту. 

Отже, євроінтеграційні процеси є унікальними детермінантами розвитку 

національної економіки та виходу українських виробників на ринок ЄС через 

формування в Україні сприятливого бізнес-клімату для іноземних і внутрішніх 

інвестицій. 
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Сьогодні, в час активної боротьби між країнами світу за першість в 

інформаційній сфері, наукові розробки стають засобом отримати лідируючі 

позиції, а інтелектуальна власність набуває особливого значення та потребує 

пильної уваги з боку держави. 

В Україні законодавчо захист прав інтелектуальної власності регулюється 

Цивільним кодексом України, Законом України «Про інформацію», Законом 

України «Про науково-технiчну інформацію», Законом України «Про авторське 

право і суміжні права», Законом України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів i 

послуг» та низкою інших нормативно-правових і підзаконних актів, 

міжнародних договорів. 

Незважаючи на те що право інтелектуальної власності є непорушним, в 

Україні з його дотриманням існують певні проблеми [2, С. 45]. Плагіат, 

підроблення та зміна інформації, піратство негативно відображаються на 

захисті права інтелектуальної власності. 

У 2016 році Україна зайняла перше місце в рейтингу держав, які за звітом 

Міжнародного альянсу інтелектуальної власності найчастіше порушують права 

інтелектуальної власності [8]. Через неможливість запровадити дієві заходи для 

покращення ситуації з захистом прав інтелектуальної власності деякі держави 

обмежили співпрацю з Україною та це стало серйозною загрозою її 

позитивному іміджу на міжнародній арені [6]. 

Керівник торгово-економічного відділу представництва Європейського 

Союзу в Україні Ніколас Бердж звинувачував владу у використанні 

нелегального програмного забезпечення [3], що слугує негативним прикладом 

для населення, а представництво Європейського Союзу, в свою чергу, виразило 

незадоволення надто повільним процесом реформування законодавства [4].  
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Розповсюдженим порушенням прав інтелектуальної власності є 

виготовлення та поширення контрафакту. З такою проблемою зіштовхнулася 

художниця Євгенія Гапчинська, твори якої незаконно копіювали та 

розміщували на різній продукції у Луцьку, Києві, Дніпрі, Львові та інших 

містах України [7]. Одна з проблем, яку бачить художниця на даний момент у 

праві інтелектуальної власності, є відсутність контролю. У неї не було 

можливості відслідковувати кількість випущеного чи проданого товару, 

незважаючи на те, що виробники, які придбали право на розміщення її 

авторських малюнків на їх продукції, укладали з нею відповідний договір.  

Також окремо варто відмітити, що постраждалим необхідно виділити 

велику кількість часу на судові процеси. В Україні вони проходять досить 

тривало і звичною справою є відмови, котрі позивачі вимушені отримувати 

спочатку. Позитивного рішення художниця, за словами її правозахисника 

Сергія Товкеса, по справі порушеній у Києві отримала лише після апеляції [7].  

Не варто забувати також про покарання, які отримують зловмисники. 

Юристи відмічають, що часто воно є низьким. Найчастіше ним слугує 

мінімальний штраф, незважаючи на те, що в законі за подібні порушення 

передбачається штраф від 10 до 50 тисяч гривень.  

У цьому аспекті Україна відстає від США, де аналогічні справи 

обходяться сторонам в тисячі, а то й десятки тисяч доларів, що є вагомою 

причиною для того, щоб дотримуватися законодавства та не вчиняти 

протиправних дій, покарання за які будуть відчуватися значно суттєвіше.  

Окрім цього існує проблема відсутності механізму захисту права 

інтелектуальної власності. В інших державах законодавча база є більш повною, 

структурованою та однозначною, що знижує можливість варіацій та диктує 

чітко визначені дії при порушенні прав. Окрім того держави підтримують 

розвиток інноваційної сфери, що позитивно впливає на процеси формування 

інтелектуальної власності [5]. 

На думку колишньої голови Державної служби інтелектуальної власності 

України Алли Жарінової, задля покращення ситуації в сфері захисту прав 
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інтелектуальної власності необхідно впровадити програми, які б легалізували 

програмне забезпечення в органах влади, врегулювали захист авторських прав в 

Інтернеті, посилили боротьбу з піратством та організували колективне 

управління [7].  

Щодо позитивних зрушень, які вже відбулися, варто виділити перші 

кроки у реформуванні законодавства (у тому числі ухвалення Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23 березня 2017 року) 

та відкриття у березні 2017 року у Львові першого в Україні Центру з надання 

правової допомоги у сфері захисту прав інтелектуальної власності [1].  

Таким чином, дослідивши питання захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні, було виявлено проблеми у законодавчій і судовій сферах. 

До цих проблем відноситься плагіат, підроблення документів, піратство, 

відсутність необхідної законодавчої бази, повільні судові процеси. Наслідком 

цього є порушення прав авторів, відсутність дієвих важелів впливу на суб’єктів 

інтелектуальної діяльності, ускладнення взаємовідносин з іншими країнами. 

Для вирішення зазначених проблемних питань необхідно провести 

реформування законодавства та покращити судову практику. На даний момент 

вже зроблено перші кроки для цього: створено центр з надання правової 

допомоги та прийняті перші закони. Втім міжнародна спільнота низько оцінює 

як швидкість введення необхідних змін, так і якість проробленої у цій галузі 

роботи. 
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Процеси глобалізації та трансформації організації соціально-економічних 

світових спільнот дали імпульс до становлення та розвитку якісно нових 

механізмів формування макрорегіональних систем, які можна віднести до числа 

корпоративних об’єднань. Роль корпорацій в епоху ринкової економіки та 

інформаційного суспільства поступово зростає, оскільки інтегровані об’єднання 

є найбільш конкурентоспроможним елементом на глобальному ринку.  

Саме поява ефективних корпоративних об’єднань, які враховують 

специфіку синергетичних ефектів від сполучення окремих підприємств, 

дозволить створити ефективну економіку, орієнтовану на комерціалізацію 

наукових відкриттів і винаходів, виробляти наукоємну продукцію та виходити з 

нею на світові ринки. 

Перед об’єднаними підприємствами відкривається безліч шляхів для 

розвитку, пояснюється це, насамперед, тим, що інтегровані об’єднання складні 

та багатогранні по своїй структурі та по можливостям організаційного 

управління. Тому існує безліч думок про перспективи та мотиви таких 

утворень.  

На думку Є.Ф. Брігхема, головними мотивами злиття підприємств є: 

очікування ефекту синергії від злиття; податкова доцільність; придбання 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_3%282%29__5
http://blogs.pravda.com.ua/authors/bond/%2051817493d82f3/
http://ntn.ua/uk/video/golovniy_svidok/2015/02/28/17065
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активів за ціною їх відновлювальної вартості; зростання прибутку від контролю 

над більшим підприємством; диверсифікація з метою зниження ризиків [1]. 

Вдале поєднання активів і впровадження інновацій збільшує 

конкурентоспроможність товарів, виводить підприємства на новий рівень 

розвитку, гарантує мінімізацію витрат та максимізацію прибутку. Процеси 

злиття є позитивними для підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності підприємств [2]. 

Бондаренко Ю.Г. відзначає такі переваги об’єднання підприємств: 

розширення сфери діяльності підприємств; збільшення основи 

капіталовкладень та їх раціональне використання; кращі інноваційні 

можливості; розширення ринку та ринкового потенціалу; зменшення 

конкуренції; придбання цінних промислових ноу-хау, патентів, торгової марки, 

репутації; інший непрямий ефект. Також однією з істотних переваг об’єднання 

підприємств є краще лобіювання спільних інтересів порівняно із захистом своїх 

інтересів поодинці. Окрім того, часто саме об’єднання підприємств та 

організацій створює додаткові умови для розвитку інноваційної діяльності 

шляхом включення до свого складу наукової організації [3].  

Значну роль та ефективність корпоративних об’єднань у світі 

Бондаренко Ю.Г. доводить на яскравому прикладі післявоєнної Японії.  Завдяки 

такому механізму як об’єднання підприємств після Другої світової війни 

Японія виграла, образно кажучи, «війну на економічному фронті». Японці 

об’єдналися в середині своєї нації, створивши низку сильних об’єднаних 

інституцій [3]. Завдяки своїй згуртованості у формі корпоративних об’єднань 

Японія зайняла провідні позиції в світовій економіці, які утримує до 

сьогоднішнього дня. 

Щодо ефективності теперішніх українських корпорацій, то рівень впливу 

таких міжнародних компаній на економіку нашої держави є дуже незначним, 

що говорить про їх недостатній рівень розвитку та їх економічну потужність 

[4]. Враховуючи беззаперечно ключову роль корпоративних об’єднань не 

тільки у підприємницькій діяльності окремих підприємств, а й їхній вплив на 
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економіку країни та благополуччя населення, існує гостра потреба в підвищенні 

ефективності їх діяльності та конкурентоздатності, включаючи діяльність на 

світовому ринку. Для цих потреб необхідно впроваджувати новітні методи 

організації таких структур з урахуванням синергічності їх елементів. 

Корпоративна інноваційна активність, яка є відображенням творчої та 

креативної діяльності всього колективу підприємства, може відобразитись у 

вигляді конкурентоспроможних новітніх якісних товарів і послуг. Прогнозуючи 

майбутні потреби споживачів, інноваційно орієнтовані корпоративні 

об’єднання спроможні не просто займати провідні позиції на обраних 

сегментах світового ринку, а й створювати нові.  

Задля вирішення поставлених завдань об’єднанні підприємства мають 

враховувати фактор синергічності свого злиття. Тому прийняття управлінських 

рішень щодо доцільності інтеграції має базуватися не тільки на результатах 

оцінки економічного ефекту, а й потенційного синергетичного ефекту, що 

виникає в результаті взаємодії господарюючих суб’єктів. Для оцінки 

перспективності об’єднання пропонується використовувати SWOT-аналіз всіх 

підприємств окремо та потенційної корпорації. 

Серед основних мотивів інтеграції компаній можна виділити: створення 

операційної або фінансової синергії; диверсифікацію діяльності з метою 

зниження ризику; підвищення якості управління; забезпечення податкових 

пільг; можливість використання надлишкових ресурсів, збільшення масштабу 

бізнесу, реалізація спільних інвестиційних проектів, спільне впровадження 

інновацій та ін. Врахування синергічності при злитті підприємств дозволяє 

більш ефективно використовувати взаємодію учасників корпоративних систем і 

підвищувати їх конкурентні переваги. 

При корпоративному підході до управління взаємини між керуючою 

компанією та структурними підрозділами повинні будуватися на принципах 

автономії окремих підприємств і, водночас, їхня діяльність повинна базуватися 

на спільній корпоративній стратегії. Отже, основними функціями головної 

компанії являються розробка корпоративної стратегії, оптимізація фінансових 
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потоків, затвердження бюджетів стратегічних підрозділів і визначення розмірів 

і напрямків капіталовкладень як по окремим підрозділам компанії, так і всьому 

об’єднанню. 

Отже, інноваційно орієнтовані корпоративні об’єднання – такі об’єднання 

підприємств, які займаються проектуванням, розробкою та впровадженням 

інноваційної продукції або послуг, а їх організаційна структура виділяється 

ефективністю та оптимальністю управління всіма видами ресурсів. 

Організаційні інновації є основним фактором підвищення 

конкурентоспроможності підприємства внаслідок перетворення організаційної 

структури компанії, вдосконалення системи корпоративних фінансів та 

управління персоналом. Враховуючи широкі можливості корпоративних 

об’єднань, інноваційна діяльність спроможна вивести компанію на глобальний 

ринок в якості лідера на обраних, або новостворених споживчих сегментах.  
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Головне призначення інтелектуальної власності – забезпечити дохід 

власнику прав на неї. Однак, щоб перетворити результат інтелектуальної 

діяльності в товар спочатку треба здійснити його експертизу. Вона необхідна на 

всіх стадіях життєвого циклу об’єкта: від створення до використання та 

захисту. Фундаментальне завдання експертизи – визначення властивостей 

об’єктів промислової власності, авторського та суміжних прав. 

Право інтелектуальної власності є досить складною частиною цивільного 

права України. Придбання права на об’єкт інтелектуальної власності та 

ефективний захист цього права повинні базуватися на надійній нормативній і 

науковій базах. 

В Україні експертну оцінку здійснюють з 2002 року, відтоді як Науково-

дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України 

запропонував доповнити Переліки основних видів судових експертиз та 

експертних спеціальностей новим видом експертиз – «Експертиза, пов’язана з 

охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» [1, С. 14]. 

Експертиза об’єктів інтелектуальної власності настільки ж різноманітна, 

як і перелік досліджуваних нею об’єктів. Дослідження може бути проведено 

відносно будь-якого твору, патенту, мікросхеми тощо. Найпоширенішими в 

країнах Європи є такі різновиди досліджень: експертиза торгових марок та 

експертиза патентів. 

Відповідно до законодавства України експертна оцінка торгової марки не 

є обов’язковою. Для оформлення торгової марки зацікавлена особа подає в 

Укрпатент заявку про намір отримати свідоцтво. Заявка проходить науково-

технічну експертизу, що складається з формальної та кваліфікаційної. На етапі 

формальної експертизи перевіряється наявність довіреності на Патентного 

повіреного, від імені якого подана заявка, та оплати державного збору. 
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Кваліфікаційна оцінка є дещо складнішою, вона являє собою перевірку торгової 

марки відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів та послуг». На основі експертного висновку Укрпатент приймає 

рішення про реєстрацію торгової марки або відмову в ній [4]. 

Патентна експертиза, як і експертиза торгової марки, може бути 

формальною та кваліфікаційною. Під час формальної експертизи перевіряються  

подані матеріали заявки на наявність необхідних документів. Кваліфікаційна 

експертиза передбачає інформаційний пошук для визначення рівня техніки, на 

підставі якого встановлюється достатність розкриття сутності заявленого 

винаходу та визначається відповідність умовам патентоспроможності [3]. В 

Україні кваліфікаційна експертиза за заявкою на отримання Патенту на 

промисловий зразок та Патенту на корисну модель не здійснюється. В 

результаті цього діє велика кількість фіктивних патентів. 

Варто звернути увагу на те, що при реєстрації об’єктів авторського права 

в Україні експертиза не здійснюється. Міністерство економічного розвитку та 

торгівлі приймає всі правильно оформлені документи. В 1995 році Україна 

приєдналася до умов Бернської конвенції, відповідно до якої, твори, країною 

походження яких є одна з договірних держав, повинні користуватися в кожній з 

інших договірних держав таким же об’ємом охорони. Це принцип 

«національного режиму» [2, С. 76]. Враховуючи, що в Україні експертиза не 

проводиться, дотримання даного принципу є умовним.  

Отже, експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні 

знаходиться на низькому рівні. Головна причина – недосконала нормативна 

база та відсутність загальнодержавної інституції в цій сфері. Затягування 

вирішення цих питань може призвести до значних економічних збитків та 

погіршення міжнародного іміджу України.  

Наразі експертиза проводиться формально, що призводить до 

маніпулювання законодавством, особливо в сфері патентування. Невирішеними 

залишаються проблеми перевірки комп’ютерних програм і баз даних, 

експертизи знаків для товарів і послуг (торгових марок), експертизи 
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аудіовізуальної продукції. Відсутнє належне інформаційне забезпечення 

діяльності в галузі експертизи об’єктів інтелектуальної власності. 

Для успішної співпраці України з ЄС, а також для вдосконалення 

законодавчої бази, що регулює експертизу об’єктів інтелектуальної власності, 

необхідно гармонізувати положення законодавства України з огляду на 

міжнародні угоди та договори. З метою досягнення максимального соціально-

економічного ефекту необхідно прийняти стратегію розуміння інтелектуальної 

власності як «державної власності, відкритої для інновацій». 

Подальше вдосконалення законодавства щодо експертизи об’єктів 

інтелектуальної власності та дотримання цього законодавства є одним із 

пріоритетних завдань всіх органів державної влади. 
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Стрімкий розвиток інформаційного суспільства та збільшення ролі 

інтелектуальної власності в світі є причиною появи Інтернет-піратства, що 

тісно йде поряд з супутньою проблемою – порушенням авторського права. 

https://ocenka-24.com.ua/p285927-ekspertnaya-otsenka-torgovyh.html
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Причиною такого феномену є, в першу чергу, недосконале та неефективне 

законодавство як на рівні всесвітніх організацій, так і на рівні окремих країн.  

Термін «Інтернет-піратство» означає поширення нелегальних копій 

продуктів інтелектуальної власності з використанням Інтернету. Інтернет-

піратство поділяється на 5 великих категорій: відеопіратство, аудіопіратство, 

літературне піратство, піратство програмного забезпечення, піратство 

комп’ютерних ігор [2, С. 134]. 

Сьогодні світова громадськість намагається всіма силами розробити 

дієвий механізм, який би спростив і прискорив можливість контролю захисту 

авторського права в Інтернеті. Підтвердженням останнього є такі документи: 

– Директива 2000/31/ЄС «Про електронну комерцію»; 

– HADOPI  Law - закон, прийнятий у Франції в 2009 році; 

– Закон DMCA (США); 

– Закон ACTA [4]. 

Що стосується України, то в нашій державі питання боротьби з 

піратством до 2014 року не розглядалося системно з подальшою розробкою 

законодавчої бази і вступом її в силу. Саме через таке недбале ставлення до 

всесвітньо важливої проблеми рівень піратства в Україні набув масштабного 

характеру. 

Чинний Закон України «Про авторське право і суміжні права», прийнятий 

ще в 1993 році, передбачав захист тільки майнових і немайнових прав суб’єктів 

авторського права, в яких не йшлося про захист прав інтелектуальної власності 

в Інтернеті [1]. І тільки в кінці жовтня 2014 року Кабінет Міністрів ухвалив 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту авторських і суміжних прав в мережі Інтернет», метою 

якого є впровадження дієвих механізмів протидії Інтернет-піратству. 

За даними Торгового представництва США, Американської асоціації 

кінокомпаній та Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, Україна не 

перший рік є провідним порушником авторського права та розповсюджувачем 

неліцензійної продукції в мережі Інтернет. Зокрема, в 2017 році Україна знову 
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потрапила до десятки країн з найбільшим рівнем піратства. 

До 2014 року про боротьбу з Інтернет-піратством говорили в контексті 

піратства як явища, приділяючи мало уваги піратам як суб’єктам. Новий проект 

Закону передбачає не тільки блокування піратського контенту (включаючи 

досудову можливість цілковитого його видалення), а й санкції проти фізичних 

осіб (як самих Інтернет-піратів, так і тих, хто публікує їх контент на своїх веб-

ресурсах). Так, наприклад, суб’єкти, які відмовляються видалити піратський 

контент зі свого ресурсу, обкладаються штрафом у розмірі від 500 до 

1000 неоподатковуваних мінімумів доходу за невиконання вимоги заблокувати 

нелегальний контент, який порушує авторське право. Штрафи в таких розмірах 

загрожують і тим суб’єктам, які відмовляються ідентифікувати користувача 

свого сайту, спійманого на піратській діяльності. 

Передбачається, що саме цей проект Закону допоможе наблизити 

законодавчу базу України до законодавства ЄС. Це забезпечить помітне 

зниження Інтернет-піратства в країні і, як наслідок, не тільки поліпшить імідж в 

очах Заходу, а й добре позначиться на вітчизняній культурі та економіці, даючи 

можливість розвивати український телеринок і кінематографію. 

Безумовно, найголовнішим методом боротьби з Інтернет-піратством є 

надійний захист продуктів власності. Однак, як показує вітчизняна та світова 

практика, сьогодні злам захисного програмного забезпечення виступає, 

скоріше, окремим видом Інтернет-піратства, ніж методом боротьби з ним. На 

сьогодні фахівці виділяють три основні методи боротьби з віртуальним 

піратством:  

1. Навчання. Має на увазі проведення семінарів, конференцій, 

організацію форумів, на яких би лекторами піднімалося дане питання більш 

масштабно. Мета таких заходів – переконати потенційного віртуального 

«злодія» в протиправності присвоєння чужого майна, викладеного в Інтернет 

без дозволу власника. 

2. Пропаганда. Її мета – наочна демонстрація переваг ліцензійної 

продукції та недоліків піратських копій. Одним з ефективних варіантів такої 
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пропаганди є організація PR-кампаній в ЗМІ, загострення уваги на проблемах 

присвоєння авторського права, крадіжки інтелектуальної власності шляхом 

незаконного копіювання, скачування та користування продуктами в мережі 

Інтернет. 

3. Силова методика. Передбачає виявлення та притягнення до 

кримінальної або адміністративної відповідальності виробників 

(розповсюджувачів) нелегальної продукції в мережі Інтернет. Даний метод 

боротьби є найбільш дієвим, проте і найбільш складним [3].  

Ефективність боротьби з Інтернет-піратством на своєму досвіді довели 

вже багато країн. Серед лідерів-борців за права власності в Інтернеті: США, 

Франція, Нідерланди, Данія, Швеція, Японія. Ефективність їхніх методик 

полягає не тільки в правовій нормативній базі, яка належним чином регулює це 

питання, але і в особистій відповідальність, яку відчувають самі громадяни, а 

значить, не ризикують порушувати закон.  

Щодо шляхів боротьби з Інтернет-піратством в Україні, то ще в жовтні 

2015 року в рамках реформи системи правоохоронних органів главою 

МВС Арсеном Аваковим було оголошено про створення кіберполіції, 

спеціального додаткового органу, що регулює законну діяльність в мережі 

Інтернет. Головним завданням кіберполіції став захист прав власності в 

віртуальному просторі, боротьба з усіма проявами Інтернет-піратства і 

допомога фахівців онлайн.  

Отже, піратство – це явище, яке набуло глобального характеру як серед 

виробників та розповсюджувачів піратської продукції, так і серед її споживачів 

в Україні та світі. Головними причинами зростання Інтернет-піратства до 

сьогодні є слабкі механізми правового регулювання та відсутність особистої 

відповідальності користувачів. Рішенням проблеми Інтернет-піратства в 

Україні може стати лише тісне співробітництво власників авторських прав, 

державних органів і користувачів Інтернету, а також використання досвіду 

зарубіжних країн. Тільки впорядковане законодавче регулювання, 

відповідальність автора за розповсюдження своїх творів та свідоме ставлення 
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користувачів до авторських прав інших осіб можуть викоренити Інтернет-

піратство в Україні та світі. 
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У сьогоднішніх умовах господарювання єдиним шляхом забезпечення 

ефективної та прибуткової діяльності вітчизняних промислових підприємств є 

активний інноваційний розвиток, запорукою якого має стати оптимізація 

механізму трансферу прогресивних технологій. Перешкодами на цьому шляху є 

низький рівень придатності та прогресивності техніко-технологічної бази 

підприємств, недостатня наукоємність виготовлюваної продукції, обмеженість 

ринків збуту в сучасній економіко-політичній ситуації. Варто звернути увагу й 

на те, що ефективна реалізація організаційно-економічного механізму 

трансферу технологій вимагає чіткого розмежування функцій між його 

суб’єктами, налагодження результативної взаємодії його важелів та елементів. 

Проблемою більшості вітчизняних підприємств у цьому відношенні є 

відсутність спеціалізованого підрозділу, центру трансферу технологій, який 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12?test=dCCMfOm7xBWM
http://mediasat.info/2016/05/11/internet-piratstvo-metody-borby/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option
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координував би виконання вище зазначених завдань. 

Створення такого центру вимагає додаткових фінансових вкладень, що, в 

умовах загрозливого зовнішнього середовища та необхідності вирішення 

першочергових проблем розвитку господарської діяльності, не може бути 

реалізовано. Тому доцільним є створення координаційного центру трансферу 

технологій на базі декількох підприємств, що надало б можливість витрачати 

меншу кількість ресурсів кожному з учасників та об’єднати зусилля у напрямі 

активізації інноваційної діяльності. Такий центр виконував би всі необхідні 

функції для налагодження повноцінного та максимально ефективного 

функціонування організаційно-економічного механізму трансферу технологій: 

маркетингову, юридичну, функцію технологічного забезпечення, фінансового 

забезпечення, організаційну та економічну. 

Функціонування координаційного центру трансферу технологій 

забезпечить виникнення не лише прямих ендогенних ефектів на підприємстві, 

що є безпосереднім розробником технології, але й опосередкованих ендогенних 

ефектів. Ендогенний «ефект спілловер» (ефект «переливу») полягає в тому, що 

технологічними новвоведеннями, отриманими на одному підприємстві 

(«креаторі»), можуть успішно користуватися і інші підприємства у рамках 

інтегрованого кластеру (імітатори). 

Варто відзначити, що приховані «спілловер ефекти» трансферу технологій 

проявляються також у такому: 

 підвищення кваліфікації персоналу підприємства-креатора; 

 альтернативні доходи, виходячи з теорії порівняльних переваг – 

трансфер технологій у рамках інтегрованого кластеру надає можливість 

розподіляти весь обсяг робіт по розробці та впровадженню технології між 

учасниками, базуючись на принципі порівняльних переваг. Тобто виконання 

тієї чи іншої роботи здійснюється тим підприємством, яке може її виконати з 

мінімальними витратами та з максимальними економічними вигодами як для 

себе, так і для створеного кластерного об’єднання; 

 розвиток науково-технічного потенціалу підприємства-розробника – 
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підвищення рівня реалізації інтелектуальних здібностей персоналу, 

матеріальних і фінансових ресурсів для забезпечення формування високого 

рівня науково-технічних знань і досвіду на підприємстві; 

 підвищення довіри споживачів до підприємства як до інноваційно 

активного, прогресивного розробника сучасних технологій – формування 

бренд-капіталу підприємства за рахунок сприйняття господарюючого суб’єкта 

в очах споживачів як виробника розвинутого науково-технічно та 

інтелектуально. 

Таким чином, можна говорити про створення інфраструктурно-

інноваційного кластеру – сукупності підприємств та організацій, які 

реалізовують науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність, що 

розміщуються на одній географічній території та взаємодіють для досягнення 

спільної мети (економічне зростання за рахунок інновацій та трансферу 

технологій). 

У рамках створення кластеру необхідним є позиціонування підприємств-

учасників, ідентифікація їх першочергової ролі в об’єднанні: чи то переважно 

фінансової, чи організаційної, чи науково-дослідної. З цією метою 

пропонується розробляти «технологічні карти» для кожного учасника кластеру 

з метою детальної характеристики та аналізу внутрішніх можливостей розвитку 

системи трансферу технологій господарюючого суб’єкта. 

На наш погляд, в якості вихідних даних для формування «технологічної 

карти» підприємства-учасника кластеру, до внутрішніх можливостей розвитку 

системи внутрішньофірмового трансферу технологій варто віднести наступне: 

 ресурсні можливості, які включають трудовий потенціал, матеріально-

технічну базу наукових досліджень і розробок, дослідно-експериментальну 

базу; систему підготовки кадрів-новаторів, технологічний рівень розвитку; 

 фінансові можливості, які формуються на основі інвестиційних 

ресурсів самого підприємства, його участі в фінансово-промислових групах, 

капіталовкладень за рахунок державних коштів, зовнішніх інвесторів і 

спонсорів; 
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 інформаційні можливості, які об’єднують патентні фонди, 

нормативно-технічну документацію, звіти про виконані НДР, зразки 

нововведень, наукові публікації в журналах, статистичні дані і т. п.; 

 організаційні можливості, що включають у себе елементи інноваційної 

інфраструктури на підприємстві. 

Механізм трансферу технологій в рамках інформаційно-інноваційного 

кластеру, об’єднаного навколо координаційного центру, включає в себе 

наступні етапи: визначення потреби в новій технології; оцінювання 

ефективності нової технології, терміну її окупності; визначення способу 

розробки технології; юридичне оформлення прав на технологію; 

комерціалізація технології (рис. 1). 

Отже, в сучасних умовах інтелектуалізації та інформатизації, формування 

«економіки знань» активний інноваційний розвиток є єдиним шляхом 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, забезпечення 

високої ефективності їх виробничо-господарської та комерційної діяльності. 

Інструментом реалізації такого вектору є трансфер технологій як механізм 

передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, розповсюдження науково-

технологічних знань прикладного характеру з метою їх успішної 

комерціалізації на підприємстві. Створення координаційного центру трансферу 

технологій, у свою чергу, є ефективною сучасною формою вирішення наявних 

проблем на ринку інноваційних технологій, він виконуватиме по своїй суті 

технологічне посередництво, що полягає в пошуку партнерів та об’єднанні їх 

зусиль для трансферу. 
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Рисунок 1 – Механізм трансферу технологій в рамках інформаційно-інноваційного кластеру, об’єднаного навколо 

координаційного центру 

Джерело: побудовано автором 
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Стабільність функціонування та отримання прибутку – головна мета 

будь-якого підприємства. Забезпечення досягнення цієї мети залежить від 

низки факторів, у тому числі і від стану економічної безпеки підприємства. 

Оцінка цього чинника визначається трьома головними компонентами, що 

дають можливість з’ясувати рівень функціонування підприємства на даний час і 

у майбутньому. Такими компонентами є показники економічної ефективності 

функціонування підприємства, інтегральний показник комплексного 

оцінювання економічної безпеки та наявність передумов прогресивного 

розвитку виробництва, що є основою стабільного функціонування у 

перспективі [2]. 

Дослідженням економічної безпеки підприємств займались вчені-

економісти, такі як Р. Дацків, І. Л. Плєтникова, В. Шликов, 

А. В. Кірієнко.І. В. Аніщенко, О. В. Баженова, Т. Г. Васильців, С. І. Лекарь, П. 

 Г. Никитенко, В. Г. Булавко, Л. О. Корчевська та ін. 

На економічну безпеку підприємства має вплив і економічна ситуація у 

країні. За даними статистики протягом 2013 – 2016 рр. закрилось більше ніж 70 

великих та 700 середніх підприємств, що свідчить про наявність проблем 

ефективності та результативності діяльності [1]. Таким чином, держава повинна 

сформувати систему засобів забезпечення сприятливого середовища для 

розвитку промислового виробництва в Україні. Така система дозволить 

нарощувати темпи виробництва і розвитку для підприємств, а це, у свою чергу, 

збільшить рівень інвестиційної привабливості країни і покращить економічну 

ситуацію у цілому. 
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Система заходів щодо підвищення економічної безпеки підприємств 

формується у залежності від обраної моделі забезпечення економічної безпеки 

країни. Держава з низьким власним рівнем економічної безпеки не зможе 

сприяти підвищенню економічної безпеки на рівні підприємств. Виділяють 

моделі для різних видів економіки, і для України найбільше підходить модель, 

що пов’язана з визначенням важливих напрямків діяльності в умовах 

обмеженості ресурсів. Модель спрямована на прогнозування та запобігання 

можливих загроз під час переходу до ринкової економіки. Така модель 

функціонувала у Німеччині, Японії та інших країнах у післявоєнний час, тому 

ми можемо використовувати їх досвід для досягнення своїх цілей [2]. 

Зарубіжні країни розробляють стратегії економічного розвитку і 

притримуються чіткого плану, що націлені на досягнення економічного 

лідерства, отже і на досягнення достатнього рівня економічної безпеки, а саме: 

країни Європи підвищують ефективність використання економічних 

інструментів і важелів, США розробляє стратегії щодо збільшення експорту 

американських товарів та забезпечення національної безпеки, метою 

досягнення економічного процвітання, Японія розробили свій підхід до 

вирішення проблем економічної безпеки, зосереджений на розвитку 

економічної потужності країни і т.д [3]. 

Таким чином, для підвищення економічної безпеки підприємств 

необхідно забезпечити підвищення економічної безпеки України. Для 

досягнення такої мети необхідно: 

 сформувати сприятливе середовище для продуктивної безпечної 

діяльності підприємств на засадах превентивного регулювання [4]; 

 розробити стратегію забезпечення економічної безпеки регіонів 

країни і галузей виробництва; 

 розробити економічні стимули для розвитку підприємництва; 

 забезпечити допомогу підприємствам, що тільки розпочинають 

свою діяльність. 

Список використаної літератури: 
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Единственное, на чем может основываться концепция 

конкурентоспособности на уровне страны – это продуктивность использования 

ресурсов [1, c. 24]. «Что необходимо рационально использовать свои ресурсы – 

очевидно, и это заявление не дает ключ к решению проблемы – развивает 

мысль М. Портера Б.Н. Шапталов. – Как показывает мировая практика 

преуспевающих государств, конкурентоспособность практически любой 

страны решаема не только за счет эффективного использования своих 

возможностей, но и на путях подключения к чужим ресурсам. Этот способ 

решения внутренних проблем за счет внешних источников выражается в 

экспорте капитала, выносе части своего производства за рубеж, скупке активов 

компаний в других странах и т.п.» [2]. 

Для инициирования экономической экспансии Украины в мировую 

экономику необходимо ответить на вопрос, в каких формах лучше 

задействовать экспансионистский потенциал, чтобы сокращать разрыв между 

развивающимися и высокоразвитыми странами. Конечно, нужно развивать 

экономику на основе «хайтек» для получения более высокой добавленной 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://helpiks.org/7-53279.html
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стоимости при реализации продукции. Однако мировой опыт подсказывает, что 

на проведение исследований и опытно-конструкторских работ по созданию 

инновационной продукции, а затем продвижение ее на рынок, нужны огромные 

средства, которых нет у развивающихся стран.  

Кратко рассмотрим, как это выглядит в контексте мировых научных 

финансовых ресурсов. Мировые расходы на НИОКР в 2015 г. составили $1,88 

трлн. Из них более 60% расходов пришлось на 4 страны – США, Китай, 

Японию и Германию. [3]. Цифры по Украине - примерно $280 млн. на 2016 г., 

что составляет чуть больше 0,02% от мирового объема [3]. Если принять во 

внимание расходы на НИОКР крупных зарубежных корпораций, то некоторые 

из них более сопоставимы с общим объемом государственного бюджета 

Украины (около $30 млрд.), чем с расходами на научные исследования в 

Украине ($279 млн.). Расходы на НИОКР ведущих технологических компаний 

мира (2011г.), млрд. долл.: Roche Holding - 9,446; Pfizer 9,413; Microsoft –8,714; 

Toyota – 8,546; Samsung – 7,873; Nokia 7,778 [3]. Каждая из упомянутых 

компаний тратит на НИОКР в десятки раз больше, чем выделяет на эти цели 

вся Украина. Следовательно, конкурировать по НИОКР на мировой арене 

украинской науке в сфере высоких технологий более чем затруднительно хотя 

бы по одному из современных перспективных направлений.  

Поэтому целесообразно обратить пристальное внимание на постоянную 

спутницу инноваций – имитацию, которая  не только важна для выживания и 

процветания современной экономики, но и жизненно необходима для 

эффективной реализации инновации как таковой. 

Под имитацией подразумевается копирование, воспроизведение или 

повторение инновации или новшества. Предметом копирования может быть 

продукт, процесс, процедура или бизнес-модель. Имитация может 

производиться по принципу «как есть» или представлять собой изменение или 

адаптацию оригинала, варьировать от точной копии до заимствования идеи, 

колебаться между интуитивным подражанием и полным (или подлинным) 

копированием. Имитация рассматривается как стратегия, не просто 
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согласующаяся с инновацией, но необходимая для концентрации и 

эффективного использования инновационных способностей [4, С. 16]. При этом 

возможно исключение из этой сферы пиратства или производства подделок. 

Современная экономика создает больше потенциальных инвесторов, 

конкурирующих сообществ, инноваций, доступных для заимствования, и 

больше стимулов для адаптации и поддержания инноваций. Не способные на 

это исчезают под давлением конкурентов [4]. Глобализация производит 

аналогичный эффект.  

Новые экономические субъекты из развивающихся стран во многом 

полагаются на имитацию, чтобы компенсировать недостаток капитала и ноу-

хау. Экономия, которой они достигают, минуя НИОКР и применяя технологии 

других фирм к новым рынкам и компаниям, имеет важнейшее значение для их 

конкурентного преимущества. Так, за последние 20 лет страны Юго-Восточной 

Азии увеличили свою долю добавленной стоимости от производства товаров 

более, чем в 4 раза.  

В 2010 году консалтинговая компания Booz пришла к выводу: не существует 

статистически значимой связи между финансовыми результатами компании и 

затратами на инновации – ни в абсолютном значении, ни в доле от выручки. К 

примеру, Apple из года в год тратит меньше своих конкурентов (в 2010 г. 70-е 

место), при этом обгоняя их по темпам роста прибыли.  

Лидерами в профессиональном сообществе считают не тех, кто тратит на 

инновации самые большие деньги: вопрос не в способности закачать 

гигантские деньги в инновации, а в умении их потратить.  

Список фирм-инноваторов, вытесненных с первых ролей на мировом рынке 

фирмами-имитаторами, длинный, приведем лишь несколько примеров [4]: 

корпорации Kodak, Polaroid, Netscape, Palm, Sony Ericsson, Motorola.  

Следовательно, представляется целесообразным научному сообществу 

Украины наряду с инновационными стратегиями исследовать теорию и 

практику имитации, ее стратегии и инфраструктуру; развивать имитационный 

менеджмент и имитационную экономику - как научные направления, учебные 
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дисциплины и важные виды практической деятельности.  
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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 
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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, 

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] 
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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. 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. 
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У діяльності підприємств та різних організацій завжди існує інформація, 

яка не повинна бути відома третім особам. Зазвичай така інформація стосується 

комерційної діяльності та потребує правового захисту. 

Цивільним Кодексом України (ст. 505 ЦКУ) визначено, що комерційною 

таємницею є секретна інформація в тому розумінні, що вона є невідомою та не 

може бути легкодоступною для тих осіб, котрі мають справу зі схожим видом 

інформації. За статтею 420 встановлюється її приналежність до об’єктів 

інтелектуальної власності. Згідно чинного законодавства власник чи керівник 

підприємства має всі майнові права на інтелектуальну власність, а тому може 

самостійно визначати приналежність інформації до комерційної таємниці та 

розпоряджатися нею на власний розсуд [7]. 

В Україні не розроблено окремого закону, який регламентував би порядок 

охорони комерційної таємниці, визначав би суб’єктів, які мають доступ до такої 

інформації та їх відповідальність за його порушення. Тому про захист 

комерційної інформації керівник підприємства має подбати самостійно. Варто 

взяти до уваги досвід інших країн (табл.1). 

Хоча керівник підприємства не може посприяти якнайшвидшому 

прийняттю закону щодо врегулювання відносин, що стосуються комерційної 

таємниці, проте можна здійснити ряд профілактичних заходів, що відповідають 

чинному законодавству. 

По-перше, самостійно скласти перелік відомостей, що становлять 

комерційну таємницю підприємства. При цьому необхідно взяти до уваги, що 

не будь-яку інформацію підприємство може віднести до комерційної таємниці, 

обмеживши при цьому доступ до неї третіх осіб і контролюючих органів.  

Таблиця 1 

Досвід захисту комерційної таємниці у різних країнах світу [1, C. 197–201] 

Німеччина Велика Британія США 

– регулюються правилами, які 

включені до законів різних 

– діють служби безпеки, обов’язком 

яких є захист інформації на 

– на федеральному рівні прийнято 

Закон про комерційну таємницю 
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законодавчих рівнів (Закон ФРН 

«Про заборону несумлінної 

конкуренції» виділяє два види 

таємниць: виробничу та комерційну, 

передбачає кримінальну 

відповідальність до трьох років 

тюремного ув’язнення); 

– підписання на підприємстві угоди 

з працівником про нерозголошення 

комерційної таємниці 

підприємствах; 

– «Норми керування інформаційною 

безпекою» (1993р.), призначені для 

використання особами, 

відповідальними за стан інформаційної 

безпеки на підприємстві;  

– регулюються договором між 

роботодавцем і найманим працівником; 

– можливість проведення закритих 

судових слухань у разі загрози 

розголошення комерційної таємниці 

(1979 р.), «Акт про економічне 

шпигунство» (1996 р.), у яких 

визначено ознаки комерційної 

таємниці, відповідальність за її 

розголошення; 

– у багатьох штатах діють власні 

закони, які забороняють незаконне 

придбання, розголошення або 

використання відомостей, що 

відносяться до комерційної 

інформації. 

 

У другій частині статті 505 ЦКУ визначено, що комерційну таємницю 

можуть становити відомості організаційного, технічного, виробничого 

комерційного, та іншого характеру. А постановою Кабінету Міністрів України 

№ 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» 

визначено вичерпний список письмових матеріалів, які не можна віднести до 

комерційної таємниці [5].  

По-друге, встановити перелік осіб, які мають право ознайомлюватися та 

розпоряджатися конфіденційними відомостями.   

По-третє, прийняти на підприємстві Положення про комерційну 

таємницю. Працівника необхідно ознайомити під розпис із цим положенням під 

час прийняття його на роботу. Це дуже важливо, оскільки у разі відсутності 

такого положення на підприємстві, або не ознайомлення з ним притягнути 

працівника до відповідальності буде неможливо [6, С. 14–16]. Така практика 

підписання договору між роботодавцем і найманим працівником про 

нерозголошення конфіденційної інформації здійснюється у більшості 

європейських країнах. 

Часткова правова охорона конфіденційної інформації в Україні 

здійснюється на основі Господарського (ГКУ), Цивільного (ЦКУ) та 

Кримінального кодексів України (ККУ), Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП), Кодексу законів про працю (КЗпП) та Законів 

України «Про інформацію», «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

В Україні за розголошення комерційної таємниці передбачені наступні 

види відповідальності: 

– адміністративна – накладення штрафних санкцій від дев’яти до 
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вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164 КУпАП) 

[3]; 

– кримінальна – передбачено покарання у вигляді штрафу (ст. 231, 

232 ККУ) [4]; 

– дисциплінарна – за порушення трудової дисципліни до працівника 

може застосовуватись догана або звільнення (ст. 147 КЗпП) [2]; 

– матеріальна відповідальність – відповідальність прирівняна до розміру 

дійсної шкоди, котра не може перевищувати свого середнього місячного 

заробітку (ст. 132 КЗпП) [2]. 

У Положенні про комерційну таємницю на підприємстві також можна 

виокремити розділ про відповідальність щодо його порушення, де 

охарактеризувати зміст відповідальності працівників відповідно до діючого 

законодавства [6]. 

Таким чином, найбільш ефективними методами захисту комерційної 

таємниці на підприємстві є превентивні заходи, які включають грамотний 

підхід щодо укладення трудових контрактів, створення Положення про 

комерційну таємницю з повним переліком відповідальності за його порушення. 
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Ми розглянули підходи до визначення життєвих стадій проекту та 

ідентифікації економічних ризиків на кожному з них. Дослідження 

інвестиційних ризиків, виявлення факторів, які їх спричиняють та обчислення 

можливих втрат – важливі проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Це, насамперед, пов’язано з тим, що інвестиційна діяльність пов’язана з 

невизначеністю зовнішнього та внутрішнього середовища, неврахування якої 

може призвести до значних фінансових втрат суб’єкта господарювання та 

навіть банкрутства. 

Світова економічна наука має великий досвід вивчення проблем 

управління інвестиційними проектами і інвестиційними ризиками. Праці 

зарубіжних і вітчизняних вчених з базових аспектів менеджменту, економіки 

підприємства, фінансового аналізу дає нам можливість вирішення проблем 

існування ризиків [1] 

 Інвестиційне рішення - одне з найважливіших ділових ініціатив, 

оскільки інвестиції зв'язують фінансові ресурси на відносно великий період 

часу. Інвестиційне рішення втілене в інвестиційний проект, реалізація якого 

пов'язана з різноманітними ризиками. При цьому, незважаючи на значний 

вітчизняний і особливо зарубіжний досвід ризик інвестиційних проектів, в 

даний час немає методологічної однозначності в питанні оцінки ризиків. 

 Аналіз ризиків проекту дозволяє не тільки дослідити, але і кількісно 

виміряти, чому і наскільки внаслідок  впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 

відбулося або незабаром відбудеться відхилення від наміченої мети,і 
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запропонувати таку зміну внутрішньої структури проекту, яка дасть можливість 

мінімізувати або компенсувати вказане відхилення. Управління ризиками - це 

основа управління проектами. 

 Розглянемо загальну схему управління ризиками, яка включає в себе 

ряд етапів, а також зміст кожного етапу:  

1. Виявлення (ідентифікація) ризиків 

2. Оцінка ризиків (якісний і кількісний) аналіз 

3. Планування реагування на відомі ризики 

4. Моніторинг і управління ризиками. 

 При виявленні ризиків потрібно визначити всі можливі ризики,які 

можуть бути.  

 Оцінка ризиків включає в себе якісний і кількісний аналіз.

 Планування реагування на відомі ризики - процес розробки варіантів і 

дій, які сприяють розширенню можливостей і зниження загроз для досягнення 

цілей проекту.  

 Моніторинг і контроль ризиків . Моніторинг ризику означає процес 

функціонування регулярної незалежної системи оцінювання та контролю за 

ризиком з механізмом зворотного зв’язку. Контроль за ризиком — призначений 

для часткового або повного усунення ризиків . 

 Таким чином, була розглянута загальна схема управління ризиками , яка 

складається з описаних вище процедур. При цьому, реалізація проекту 

пов'язана з різноманітними ризиками, які в свою чергу можуть істотно 

змінювати характеристики проекту на різних етапах життєвого циклу.[2] 

 Будь-який проект в процесі своєї реалізації проходить різні стадії 

(фази), які входять в сукупність життєвого циклу  проекту, причому 

універсального підходу до поділу процесу реалізації проекту на фази не існує. 

 Підсумувавши все вищесказане, розглянемо розгорнутий  алгоритм 

комплексної системи управління ризиками протягом життєвого циклу проекту, 

що складається з трьох етапів.(Рис.1)  



 62 

                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Рис.1.  Розгорнута схема управління ризиками життєвого циклу проекту 

  

 Етап I. Планування проекту (передпроектне обґрунтування інвестицій) 

включає трансформацію ідеї, задуму, всебічно обґрунтована інвестиційна 

пропозиція. Дана фаза включає в себе наступні етапи: формування концепції 

проекту; техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); розробка плану проекту; 

розробка робочої документації. 

 Етап II. Реалізація проекту включає наступні заходи: укладання 

контрактів; будівництво об'єктів, що входять в проект; монтажу обладнання; 

пусконалагоджувальних робіт; виробництво дослідних зразків; вихід на 

проектну потужність; початок виробництва продукції (надання послуг). 

 Етап III. Завершення проекту. На цьому етапі підводяться підсумки, 

аналізуються реалізовані  ризики. 

 Таким чином, однотипні процеси з управління ризиками можуть 

виконуватися протягом життєвого циклу проекту неодноразово. Процес 

управління та оцінки ризиків при прийнятті інвестиційних рішень має велике 

значення, оскільки дозволяє оцінити можливі втрати, запланувати процедури 
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для можливого їх зниження, а також визначити економічний ефект від 

управління ризиками. 

 Управління ризиками на різних стадіях життєвого циклу проекту 

підвищує ефективність його реалізації, сприяє досягненню спочатку 

поставлених цілей проекту і зменшує небезпеку неефективною реалізації 

проекту.  
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Неформальная экономика — сектор экономики, область человеческой 

деятельности, направленной на получение выгоды, основное регулирование в 

которой происходит при помощи доминирующих неформальных норм, может 

быть определена как вся экономическая деятельность, по разным причинам 

(неденежный оборот, высокие налоги, законодательные запреты и т. д.) не 

учитываемая официальной статистикой и не входящая в ВНП. 

На основе выполненного анализа авторами предлагается структурная 

модель неформальной экономики, в основу которой положены два основных 

вида экономико-правового поведения субъектов рыночной деятельности.  

Первый вид основан на полном или неполном (частичном) игнорировании 

субъектами рынка существующего национального и международного 

законодательства в области функционирования рынка, хозяйственного и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%9F
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договорного права. В его основе лежат разнообразные методы и построенные 

на их основе неформальные схемы, которые тем или иным образом позволяют 

со значительной прибылью существовать данным структуре в рамках 

официальной (формальной) экономики государства. Вместе с тем, несмотря на 

значительные масштабы этой деятельности, она находится в тени, т.е. не 

облагается налогами, не учитывается при определении валового внутреннего 

продукта страны, не производит отчисления в социальные фонды и т.п. Теневая 

экономика функционирует с использованием административного ресурса 

(капитала) и в большинстве случаев представлена фирмами, которые 

составляют деловые сети на основе сращивания бизнеса и власти. Данный вид 

поведения в определенной мере пытается существовать вопреки 

существующему законодательству, некоторым образом придавая легальный 

статус своим действиям.  

Второй вид экономико-правового поведения субъектов рыночной 

деятельности прямо находится за пределами существующего законодательства 

и действует с его прямым нарушением. Иными словами, имеет место 

криминальное действие субъектов хозяйствования, непосредственно 

подлежащие уголовному или административному наказанию. Данный вид 

поведения (в отличие от первого вида) в принципе не может регулироваться 

формальными нормами, он непосредственно находится вне существующего 

законодательства. Криминальная экономика существует в виде преступных 

сообществ, мафиозно-клановые связи которых позволяют оперировать 

криминальным капиталом. 

В предлагаемой структуре неформальной  экономики мы совместили три 

основных критерия структурирования (сегментации) неформальной экономики: 

а) сегментация неформальной экономики по критерию специфики 

деятельности (видимость неформальной деятельности в рамках существующего 

законодательства и за его пределами);  

б) критерий сегментации неформальной экономики по характеру трансакций; 

в) критерий сегментации неформальной экономики по природе дохода 
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(институты, направленные на получения дохода и работающие без такового).  

Заметим, что в предлагаемой структуре мы сознательно акцентируем 

внимание только на рыночные структурные элементы неформальной 

экономики (теневой и криминальной). Предприятия, фирмы и организации 

рыночной неформальной экономики являются функциональными дублерами 

тех, которые функционируют и в формальной экономике, которые, как мы уже 

отметили выше, действуют или вопреки существующему законодательству в 

области рынка или вне него. В общем случае в предлагаемой схеме 

неформальной экономики мы отразили и ее внерыночные институты.  
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Галузь тваринництва традиційно відіграє вагому роль в розвитку 

агропромислового комплексу України. Продукція тваринництва складає 

близько 20% загального обсягу валової продукції українського 

сільськогосподарського виробництва. Крім того ця галузь є важливою 

складовою продовольчої безпеки держави, бо поживну цінність молока, м’яса 

та іншої продукції тваринництва важко переоцінити. 

Але не дивлячись на важливість розвитку тваринництва, протягом 

багатьох років його стан в Україні можна охарактеризувати як занепад. Так, 

протягом 2006-2016 років поголів’я великої рогатої худоби в Україні 

скоротилося майже вдвічі (табл. 1, рис. 1), в тому числі і поголів’я дійного 

стада.  

Таблиця 1 

Динаміка поголів’я худоби та птиці в Україні (на 1 січня) [1] 

Роки 

Велика рогата 

худоба всього 
у т. ч. корови Свині Вівці та кози Птиця 

тис. 

голів 

Темп 

росту 

до 2005 

року, % 

тис. 

голів 

Темп 

росту 

до 2005 

року, % 

тис. 

голів 

Темп 

росту 

до 2005 

року, % 

тис. 

голів 

Темп 

росту 

до 2005 

року, % 

млн. 

голів 

Темп 

росту 

до 2005 

року, % 

2005 6902,9  3926,0  6466,1  1754,5  152,8  

2006 6514,1 94,37 3635,1 92,59 7052,8 109,07 1629,5 92,88 162 106,02 

2007 6175,4 89,46 3346,7 85,24 8055 124,57 1617,2 92,17 166,5 108,97 

2008 5490,9 79,54 3095,9 78,86 7019,9 108,56 1678,6 95,67 169,3 110,8 
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2009 5079 73,58 2856,3 72,75 6526 100,93 1726,9 98,43 177,6 116,23 

2010 4826,7 69,92 2736,5 69,7 7576,6 117,17 1832,5 104,45 191,4 125,26 

2011 4494,4 65,11 2631,2 67,02 7960,4 123,11 1731,7 98,7 203,8 133,38 

2012 4425,8 64,12 2582,2 65,77 7373,2 114,03 1739,4 99,14 200,8 131,41 

2013 4645,9 67,3 2554,3 65,06 7576,7 117,18 1738,2 99,07 214,1 140,12 

2014 4534 65,68 2508,8 63,9 7922,2 122,52 1735,2 98,9 230,3 150,72 

2015 3884 56,27 2262,7 57,63 7350,7 113,68 1371,1 78,15 213,3 139,59 

2016 3750,3 54,33 2166,6 55,19 7079 109,48 1325,3 75,54 204 133,51 
 

Поступово скорочується поголів’я овець та кіз – порівняно з показниками 

2005 року скорочення склало близько 25%. 

Протягом кількох років позитивні тенденції спостерігалися у свинарстві 

та птахівництві, але про стійкий розвиток теж говорити не можна. 

Динаміка темпів росту поголів’я худоби та птиці 

на 1 січня (до базового 2005 року), %
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Рис. 1 Динаміка темпів росту поголів’я худоби та птиці на 1 січня (до 

базового 2005 року, % 

 

Протягом 2006-2016 років виробництво м’яса в Україні збільшилося 

(табл. 2, рис. 2), але значна частка цього приросту стала наслідком тотального 

вирізання великої рогатої худоби.  

Таблиця 2 

Виробництво основних видів продукції тваринництва [1] 

Роки 

М’ясо 

(у забійній вазі) 
Молоко Яйця від птиці Вовна 

тис. т 

Темп 

росту до 

2005 

року, % 

тис. т 

Темп 

росту до 

2005 

року, % 

млн. шт. 

Темп 

росту до 

2005 

року, % 

т 

Темп 

росту до 

2005 

року, % 

2005 1597  13714,4  13045,9  3195  

2006 1723,2 107,9 13286,9 96,88 14234,6 109,11 3277 102,57 

2007 1911,7 119,71 12262,1 89,41 14062,5 107,79 3449 107,95 
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2008 1905,9 119,34 11761,3 85,76 14956,5 114,65 3755 117,53 

2009 1917,4 120,06 11609,6 84,65 15907,5 121,93 4111 128,67 

2010 2059 128,93 11248,5 82,02 17052,3 130,71 4192 131,21 

2011 2143,8 134,24 11086 80,83 18689,8 143,26 3877 121,35 

2012 2209,6 138,36 11377,6 82,96 19110,5 146,49 3724 116,56 

2013 2389,4 149,62 11488,2 83,77 19614,8 150,35 3520 110,17 

2014 2359,6 147,75 11132,8 81,18 19587,3 150,14 2602 81,44 

2015 2322,6 145,44 10615,4 77,4 16782,9 128,65 2270 71,05 

2016 2323,6 145,5 10381,5 75,7 15100,4 115,75 2072 64,85 

Динаміка темпів росту обсягів виробництва основних видів продукції 

твариництва (до базового 2005 року), %
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Рис. 2 Динаміка темпів росту обсягів виробництва основних видів 

продукції тваринництва (до базового 2005 року), % 

Значними темпами скорочувалося виробництво молока пори те, що 

продуктивність дійного стада зростала. Так, якщо у 2005 році з однієї корови в 

середньому отримували 3,49 т молока на рік, то у 2016 році цей показник зріс 

до рівня 4,79 т. Але значне скорочення поголів’я корів негативно відбилося на 

показнику валового виробництва молока, який за останні 10 років зменшився 

на 24,3%. Протягом тривалого періоду позитивні тенденції спостерігалися у 

птахівництві, але в останні два роки спостерігається значне скорочення обсягів 

виробництва яєць. 

За останні три роки значно скоротилося виробництво вовни. Основною 

причиною такої динаміки стало те, що Російською Федерацією було анексовано 

Кримський півострів, де географічно в основному розвивалося вівчарство в 

Україні. 

Основною причиною кризових явищ у тваринництві в першу чергу є 

порушення принципу еквівалентності при формуванні цін: приріст 
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закупівельних цін на продукцію тваринництва не покриває зростання витрат 

виробництва, що зумовлено інфляційними процесами, зростанням цін на 

енергоносії, зростанням витрат на імпортні ветеринарні препарати через 

зростання валютного курсу тощо. 

Крім цього в галузі тваринництва, як і в більшості галузей національного 

господарства України, актуальною є проблема оновлення виробничо-технічної 

бази. Негативно впливає на перспективи розвитку галузі і зниження купівельної 

спроможності населення. Так, наприклад, в останні два роки значно 

скоротилося споживання населенням м’яса і м’ясопродуктів, молока і молочних 

продуктів, яєць (рис. 3).  

Споживання м'яса і м'ясопродуктів 

у домогосподарствах у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг
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Рис. 3 Динаміка середньомісячних обсягів споживання продукції 

тваринництва домогосподарствами в Україні у розрахунку на одну особу [1] 
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Негативний вплив на розвиток галузі здійснює і демографічна ситуація. 

Останніми роками спостерігається значне зменшення чисельності сільського 

населення, що відбивається відповідно на скороченні поголів’я тварин у 

господарствах населення, а саме на ці господарства припадає, наприклад, 

більша частка виробництва молока в Україні. 

Вирішення проблем розвитку тваринництва в Україні потребує 

комплексного підходу, що повинен передбачати: 

- формування довгострокової концепції розвитку галузі з 

урахуванням внутрішньо- і зовнішньоекономічних чинників; 

- розробку державних програм розвитку галузі; 

- формування сприятливого економічного середовища на ринку 

продукції тваринництва; 

- формування сприятливого інвестиційного середовища для 

підприємств галузі тваринництва; 

- створення агропромислових кластерів; 

- підвищення рівня життя населення та його купівельної 

спроможності; 

- підвищення соціальних стандартів життя в сільській місцевості; 

- розробка та впровадження програм сприяння збільшенню 

чисельності сільської молоді і розвитку фермерства тощо. 

Список використаної літератури: 
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http://www.ukrstat.gov.ua.  
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Розвиток будівельної галузі в сучасних умовах неминуче викликає 

економічне зростання в країні та вирішує багато соціальних проблем, а також 

забезпечує успішне функціонування підприємств малого і середнього бізнесу, 

що безпосередньо вказує на актуальність дослідження даної теми [1]. 

Вивченням питань, пов’язаних з розвитком будівельної галузі займалося 

багато вітчизняних науковців, зокрема: Л. Калініченко, В. Биба, О. Карлова та 

ін. Однак сьогодні, зважаючи на ознаки нестабільності у вітчизняній 

економічній системі виникає необхідність виявлення та аналізу сучасних 

тенденцій у даній сфері.  

Метою дослідження є аналіз будівельної галузі та її діяльності за останні 

роки.Будівництво відіграє важливу роль в усіх галузях національної економіки, 

бо саме завдяки будівництву відбувається створення та удосконалення 

інфраструктурних елементів будівельної сфери [2]. Виходячи з цього, доцільно 

проаналізувати кількість інвестицій, що направленні в будівництво.  

Залежність всіх капітальних інвестицій та інвестицій в будівництво 

представлено на рис. 1.З рисунка 1 бачимо, що загальні капітальні інвестиції 

мають тенденцію до більш швидкого зростання, порівняно з інвестиціями в 

будівництво та збільшуються на 122102 млн грн (або на 59,8%) порівняно зі 

збільшенням капітальних інвестицій у будівельну сферу на 7063,8 млн грн (або 

на 20,9%). Це свідчить про певну відсутність інтересу інвесторів до 

будівництва, які віддають перевагу іншим напрямам вкладання коштів, 

причому у 2016 році розриви у темпах зростання даних показників стають 

більш вираженими. 
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Рис. 1. Залежність капітальних інвестицій всього та інвестування 

будівельної галузі [3] 
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Частку, яку займає будівельна галузь в загальному обсязі ВВП, 

представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Обсяги та частка будівельної галузі в ВВП України в 2014-2016 роках [3] 

№ Показники Роки Відносне відхилення, % 

2014 2015 2016 2015 від 2014 2016 від 2015 

1 ВВП по Україні загалом, млн грн 1566728 1979458 2383182 26,3 20,4 

2 Внесок будівельної галузі в ВВП 

країни, млн грн 

42301,7 53445,4 64354,0 26,3 20,4 

3 Частка будівництва у ВВП, % 2,7 2,7 2,7 - - 

4 Інвестиції в основний капітал по 

економіці загалом, млн грн 

204061,7 251154,3 326163,7 23,1 29,9 

5 Інвестиції в будівництво, млн грн 33869,5 40931,5 40933,3 20,9 0,004 

6 Обсяг виконаних будівельних робіт, 

млн грн. 

51108,7 57515,0 73726,9 12,5 28,2 

 

З таблиці 1 бачимо, що за аналізований період 2014 – 2016 рр., 

відбувається зростання всіх показників. Обсяги виконаних будівельних робіт 

стрімко зростають, але в недостатній кількості, так як частка будівництва в 

структурі ВВП залишається незмінною. 

Протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка загальних 

показників будівництва внаслідок поступових ринкових перетворень [4]. 

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції в Україні 

за період 2013-2016 роки представлені в табл. 2.  

З таблиці 2 видно, що у 2014 році відбулося значне зниження будівництва 

та  майже  всіх  його структурних елементів  (окрім житлових будівель), а саме  

Таблиця 2 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції [3] 

Рік/Приріст Будівництво, 

всього 

Будівлі У тому числі Інженерні 

споруди житлові нежитлові 

2013, млн грн 58586,2 28257,3 9953,1 18304,2 30328,9 

2014, млн грн 51108,7 24856,5 11292,4 13564,1 26252,2 

Ланцюгові темпи приросту, % -12,8 -12 13,5 -25,9 -13,4 

2015, млн грн 57515,0 28907,5 13908,8 14998,7 28607,5 

Ланцюгові темпи приросту, % 12,5 16,3 23,2 10,6 9,0 

2016, млн грн 73726,9 38106,4 18012,8 20093,6 35620,5 

Ланцюгові темпи приросту, % 28,2 31,8 29,5 34,0 24,5 

Базисні темпи приросту, % 25,8 34,9 81,0 9,8 17,5 
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на 7477,5 млн грн або на 12,8% порівняно з 2013 роком, але в цілому, за 

досліджуваний період тенденція є позитивною, оскільки обсяги будівництва у 

2016 році збільшились на 15140,7 млн грн або на 25,8% порівняно з 2013 роком.  

Отже, можемо зробити висновок, що протягом останніх років 

спостерігається позитивна динаміка загальних показників будівництва, 

внаслідок поступових ринкових перетворень. Будівельний ринок України має 

тенденцію до збільшення реалізації будівельної продукції в період 2014-2016 

років, але в недостатній кількості, щоб збільшити відсоткове значення в 

структурі ВВП України та збільшення його розмірів. З огляду на це, у 

перспективі слід удосконалити фінансове забезпечення даної сфери економіки 

та правильно визначити пріоритетні напрямки її розвитку. 

Список використаної літератури: 

1. Калініченко Л. Л. Аналіз тенденцій розвитку бідівельної галузі та будівельної 

продукції України / Л. Л. Калініченко, Ю. Р. Сидорова. // Молодий вчений. – 2017. – №4. – С. 

64–67. 

2. Биба В.В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України / В. Биба, В. 

Гаташ // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) ПолтНТУ. – 

2013. – Вип. 4(39). – Т. 2 – С. 3–9. 

3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

4. Карлова О.А. Особливості та потенційні можливості розвитку житлового 

будівництва в регіонах України / О.А. Карлова // Економіка будівництва і міського 

господарства. – 2013. – Т. 9. – № 4. – С. 329–334. 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇЇ 

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: МОТИВАЦІЯ ТА РИЗИКИ 

Ященко Інна Вікторівна, студентка 

Воробйова Катерина Олександрівна, к.е.н.,  

доцент кафедри економіки 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

Заріна Віта, доктор наук, професор, декан факультету управління 

підприємницькою діяльністю,  

Університет Туріба, Латвія 

 

Головною умовою покращення конкурентоспроможності підприємств у 

сучасних економічних умовах є зростання їх інноваційної активності та 

досягнення економічних цілей. Інноваційна активність формує стратегію 
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виробника на ринку, забезпечує фінансову стійкість і оптимальну структуру 

активів підприємства у довгостроковій перспективі, але в короткостроковій 

сама вимагає додаткового фінансування. 

Проблеми фінансування інновації вивчали такі науковці: Л. Балабанова 

 [1], М. Болюх [2], Р. Бруханський [3], М. Бурчевський [2] та інші. 

Але питання фінансування інновації у процесі реалізації інноваційних 

проектів, незважаючи на їхню важливу роль, залишаються недостатньо 

дослідженими.  

Виділивши основні етапи інноваційного процесу, можна відзначити, що в 

міру просування інновацій від фундаментальних обстежень до промислового 

виробництва та збуту, дослідницька діяльність поступається місцем 

стандартним маркетинговим технологіям просування товару на ринок. 

Початковий успіх багато в чому залежить від здатності розробити дійсно новий 

продукт, тоді як прибуток в більшій мірі залежить від якості управління 

підприємством, маркетингу та рівня виробництва, що забезпечує підтримку 

обсягу продажів за рахунок низьких витрат виробництва [1]. 

Розглянемо мотивацію участі інвестора в проекті, ризики підприємства та 

інвестора за участю в проекті, вплив надмірності або недостатньо низького 

фінансування на реалізації проекту (табл. 1). 

Таблиця 1 

Мотивація та ризики підприємства 

Ін
в
ес

то
р

 Мотивація участі 

інвестора в проекті 

Супутні ризики  Фінансування підприємства інвестора 

підприємство інвестор Недостатнє Зайве 

1. Етап • Фундаментальні, прикладні дослідження • Потреба в капіталі порівняно мала • Відсутність доходу 

від проекту 

Д
ер

ж
ав

а 

• Прагнення задавати 

вектор науково-

технічного розвитку 

країни  

• Необхідність 

отримання будь-якого 

інноваційного 

продукту  

• Відсутність мотивації 

у переважної більшості 

інших інвесторів 

• Технологічний 

ризик (в тому 

числі ризик 

невиконання ТЗ)  

• Інвестиційний 

ризик. 

Бізнес-ангел в 

більшій мірі, ніж 

держава, розділяє 

ризики 

підприємства 

1. Ризик 

невико-

нання ТЗ 

2. Ризик 

участі в 

неефек-

тивному 

проекту 

Як правило, недостатнє 

фінансування не 

відображається на 

фундаментальних 

дослідженнях, але може 

відобразитися на 

прикладних. Недостатня 

кількість проведених 

експериментальних 

досліджень може не 

виявити «вузьких» 

Як правило, 

на даному 

етапі 

проблема 

освоєння 

надлишкових 

коштів не 

виникає хоча 

б тому, що 

даний етап 

найменше 
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Б
із

н
ес

-а
н

ге
л

 
 • Фінансова 

зацікавленість 

 • Особисті причини 

технічних місць проекту, 

що вкрай негативно може 

позначитися на стадії 

комерціалізації проекту, 

коли кінцевий споживач 

виявить всі недоліки 

інноваційного продукту. 

На даному етапі багато 

залежить від кваліфікації 

та досвіду науково-

технічного персоналу. 

потребує 

фінансування 

2. Етап • Створення прототипу • Потреба в капіталі в порівняно з фазою фінансування, що відображено 

вище • Потрібні вкладення значних фінансових коштів в переобладнання виробництва • Велике значення 

мають особисті якості підприємця, його управлінські здібності • Відсутність доходу від проекту 

Д
ер

ж
ав

а 

• Прагнення задавати 

вектор науково-

технічного розвитку 

країни  

• Відсутність мотивації 

у більшості інших 

інвесторів 

Найризикованіший 

етап 

• Технологічний 

ризик  

• Інвестиційний 

ризик  

• Управлінський 

ризик. 

Бізнес-ангел в 

більшій мірі, ніж 

венчурна 

організація, 

розділяє ризики 

підприємств. 

Держава розділяє 

ризики 

підприємств 

тільки в частині 

невиконання ТЗ 

1. 

Техно-

логічний 

ризик 

2. 

Управ-

лінський 

ризик 

Дефіцит фінансування при 

створенні прототипу 

позначиться швидше на 

демонстрації другорядних 

якостей і властивостей, 

ніж основних. У тому 

випадку, якщо 

«постраждає» 

презентабельність 

прототипу і, відповідно, 

інноваційний проект в 

цілому, це може негативно 

позначитися на призначені 

інвестора, який за інших 

рівних умов вибере інший 

об'єкт інвестування. В 

такому випадку в наступну 

стадію інноваційного 

проекту може і не перейти. 

На даному 

етапі 

проблема 

освоєння 

надлишкових 

коштів 

зустрічається 

рідко. Можна 

відзначити, 

що прототип 

може 

відображати 

не тільки 

основні 

технічні і 

функціональ

ні 

характеристи

ки інновації, 

а й мати в 

більшій чи 

меншій мірі 

пропрацюван

ий дизайн 

Б
із

н
ес

-а
н

ге
л

 

• Фінансова 

зацікавленість 

 • Особисті причини 

В
ен

ч
у

р
н

а 

о
р

га
н

із
ац

ія
 

• Фінансова 

зацікавленість 

3. Етап • Вихід на ринок • Істотна потреба в капіталі • Початок отримання доходу від проекту 

В
ен

ч
у

р
н

а 

о
р

га
н

із
ац

ія
 

         

• Фінансова 

зацікавленість  

 

 

 

• Інвестиційний 

ризик 

 • Управлінський 

ризик  

• Комерційний 

ризик. 

 Венчурна 

організація 

більшою мірою, 

ніж кредитна, 

розділяє ризики 

підприємства 

1. Комер-

ційний 

ризик 

2. Управ-

лінський 

ризик 

 

Дефіцит фінансування на 

даному етапі найчастіше 

провокує недостатність 

рекламної компанії, що 

може позначитися на 

зайвому вкладенні 

фінансових коштів, які 

можуть бути витрачені 

неефективно, чи не 

принести додаткового 

прибутку з проекту для 

кінцевого споживача 

 

Зайві 

вкладення 

фінансових 

коштів 

можуть бути 

витрачені 

неефективно, 

чи не 

принести 

додаткового 

прибутку 

К
р

ед
и

тн
а 

о
р

га
н

із
а
ц

ія
 

• Фінансова 

зацікавленість  

  • Інвестиційний ризик  

• Комерційний ризик  

 • Управлінський ризик  

• Зовнішньоекономічний 

ризик. Венчурна 

організація більшою 

мірою, ніж кредитна, 

розділяє ризики 

підприємства. Остання 

поділяє насамперед 

внутрішньо економічні 

ризики підприємства 

1. 

Інвести-

ційний 

ризик 
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П
ар

тн
ер

сь
к
а 

о
р

га
н

із
ац

ія
 

• Фінансова 

зацікавленість  

• Ринкова 

зацікавленість 

• Комерційний 

ризик  

• Управлінський 

ризик  

• Ризик зниження 

обсягів продажу  

• Ризик зростання 

дебіторської 

заборгованості 

Партнер-

ська 

організа-

ція 

повністю 

розділяє 

ризики за 

проектом 

4. Етап • Зрілість інноваційного проекту • Істотна потреба в капіталі  

• Отримання прибутку від проекту 

 П
ар

тн
ер

сь
к
а 

о
р

га
н

із
ац

ія
 • Фінансова 

зацікавленість 

• Ринкова 

зацікавленість 

• Управлінський 

ризик  

• Ризик зниження 

обсягів продажу  

• Ризик зростання 

дебіторської 

заборгованості 

• Ризик зниження 

продажної ціни  

• Маркетинговий 

ризик 

Партнер-

ська       

організація 

повністю 

розділяє 

ризики за 

проектом. 

Недолік фінансування 

зрілого проекту, швидше 

за все впливає на 

скорочення його життя. 

Як правило, 

підприємство 

не вкладає 

зайві кошти в 

відбуті 

проекти, 

прагнучи 

розробляти 

нові 

продукти. 

 

Джерело складено автором з використання джерел: [1, 2, 3] 

 

 На різних стадіях життєвого циклу можна обґрунтувати взаємовигідність 

фінансового співробітництва підприємства та інвестора, враховуючи всі мотиви 

та ризики. На підставі розгляду короткої характеристики етапу, на якому 

знаходиться інновація, впливу недостатнього або надмірного фінансування, 

аналізу мотивації виділення фінансування інвестором, позитивних і негативних 

сторін за участю в проекті як для підприємства, так і для інвестора, їх супутніх 

ризиків, інвестори підприємства приймають рішення про вибір інноваційного 

проекту для інвестування або відповідно про вибір конкретного інвестування. 

Отже, можна зробити висновок, що підприємство недостатньо 

фінансується щоб реалізувати проект та мотивувати інвестора безпосередньо 

брати участь у впроваджені цього проекту. Тому є необхідність розробляти та 

запроваджувати на підприємствах України комплексну систему фінансової 

підтримки інноваційної діяльності щодо виходу проекту на ринок. Такі заходи 

сприятимуть стимулюванню збільшення інвестицій у наукові установи, 

технологічні парки та інші науково-орієнтовані галузі з інших недержавних 

джерел. 
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In recent years, the subject of compliance is in the focus of the world 

community. It defines the standards of doing business around the world, directly 

affects the stability issues of the global economy in general, and the business of a 

specific company in particular. Over the past few years, the frequency of 

investigations into violations in the field of compliance, the magnitude of the 

consequences and the magnitude of the sanctions on business, whose activities have 

not been found to comply with various compliance standards, has increased 

significantly and become a significant risk that must be known and that any manager 

should take into account, carrying out industrial, commercial, client or legal analysis 

of the national or international activities of an industrial enterprise. 

Today, compliance throughout the world, particularly in Ukraine, and in 

Poland, and in Hungary, is becoming increasingly important every day. In the 

development and implementation of the compliance function, both owners and top 

managers are interested, because usually a violation of mandatory requirements leads 

to both financial losses of the organization, and sometimes to the liquidation of the 

organization, and to the criminal responsibility of managers. 

In order to fully benefit from the systemic approach to the organization of 

compliance, based on risk analysis, enterprises should consider adopting strategic 

documents in the field of compliance, approved by the Board of Directors of long-

term compliance programs and adopted at the level of the bank's management of 
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short-term compliance plans. There are no universal compliance programs, the 

development of each program requires a certain amount of time, which is necessary 

to identify the specifics of a particular organization, as well as proper consideration 

of its business model, organizational structure, development strategy, and material 

and human resources available for this project. 

  "Compliance" is the correspondence of specific actions of the enterprise 

(organization) as a whole, of a separate collective or employee of any rank to any 

internal or external requirements (laws, standards, norms, regulations, etc.). 

Compliance refers to the part of the management / control system in the 

organization that is associated with the risks of non-compliance, non-compliance with 

the requirements of legislation, regulatory documents, rules and standards of 

supervisory bodies, industry associations and self-regulatory organizations, codes of 

conduct, etc. Such risks of nonconformity can ultimately be manifested in the form of 

applying legal sanctions or regulatory sanctions, financial or reputation losses as a 

result of non-compliance with laws, generally accepted rules and standards. 

Compliance with laws, regulations and standards in the field of compliance 

usually refers to issues such as compliance with appropriate standards of market 

conduct, management of conflicts of interest, fair treatment of clients and ensuring a 

fair approach in advising clients. Compliance also includes specific areas, such as: 

countering the legalization of proceeds from crime and financing of terrorism; 

development of documents and procedures ensuring the compliance of the company's 

activities with the current legislation; protection of information flows, countering 

fraud and corruption, establishing ethical standards of employees' behavior, etc. 

The concept of "compliance" (as is usually the case for new concepts) is 

characterized in different ways in the existing literature. Without entering into a 

detailed terminology study, it will be correct to begin to characterize this term from 

the words of English origin. Compliance is the observation of doing something. With 

reference to the practice of an industrial enterprise, the objectives of compliance can 

be summarized as follows (Figure 1): 
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- monitor, enforce laws, regulations, professional standards and internal rules, 

expectations and expected negative consequences of the activities of the enterprise, as 

well as address problems arising from this; 

- ensuring the regulation of transparency of corporate transactions, economical 

and efficient use of resources; 

- creation of conditions for ethical corporate operations, prevention of corruption 

risks. 

 

 

Figure 1 - Compliance functions 

Source: author's development 

 

The concept of compliance presupposes not only compulsory observance of 

laws, norms and regulations, but also a thorough knowledge of these norms by each 

member of the collective, as well as their voluntary implementation. 

The management of industrial enterprises notes an insufficient theoretical 

elaboration of compliance. Based on the existing experience of application of 

compliance programs (small domestic - mostly in the credit sphere and extensive 

foreign), the authors identified two main approaches: a minimum level of compliance 

and compliance culture. The advantages that are acquired by industrial enterprises 

using compliance functions and the possible consequences for enterprises that do not 

implement compliance are presented. 
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3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ СПІВПРАЦІ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ 

ФОНДОМ 

Пустовіт Дарина Артемівна,  магістрант  

Глухова Світлана В’ячеславівна к.е.н., доцент  
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"Харківський політехнічний інститут" 

 

Сучасні негативні тенденції, які спостерігаються у фінансовому секторі 

України обумовлені колом економічних й зовнішньополітичних чинників, які 

чинять дестабілізуючий вплив на національну економіку. В таких умовах 

одним з пріоритетних напрямів досягнення рівноважного стану економічних 

процесів є необхідність у залученні додаткових фінансових ресурсів. Реалізація 

цього завдання сьогодні відбувається за рахунок позик міжнародних 

фінансових організацій, однією із яких виступає Міжнародний Валютний Фонд 

(МВФ). 

Проблемам та особливостям взаємовідносин України з міжнародними 

фінансовими організаціями присвячені наукові праці багато вітчизняних вчених 

[1-6]та багато інших. 

Незважаючи на ступінь опрацювання даного питання в науковій 

літературі, активна співпраця України та МВФ, яка спостерігається сьогодні, 

обумовлює розгляд особливостей цих взаємовідносин, аналізу соціальних та 

економічних наслідків фінансових позик МВФ та формування пропозицій 

подолання можливих негативних наслідків. 

Однією з головних функцій МВФ є стабілізаційна функція, а саме 

боротьба із фінансовими коливаннями та дестабілізуючими чинниками. 

Співробітництво з цією установою може стати запорукою швидкого подолання 

наслідків фінансової кризи в Україні, а також продовження впровадження 

економічних реформ. Але при цьому важлива правильність побудови політики 
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співпраці з даною організацією, яка має бути спрямована не тільки на 

залучення необхідної суми коштів та їх ефективне використання, а і на 

забезпечення економічної безпеки держави. [1] 

Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ, використовуючи його 

фінансові і технічні ресурси. На нинішньому етапі співпраці з МВФ програмою 

розширеного фінансування передбачено близько $17 млрд. Наразі країна 

отримала перший транш обсягом $5 млрд, другий – $1,7 млрд і третій – $1 

млрд. [2] 

Усі транші, котрі Україна отримає від МВФ, видаються на основі 

виконання меморандума, що складений на базі рекомендацій від МВФ. 2 

березня 2017 року Міністерство фінансів України оприлюднило повний текст 

Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. [3] 

В документі містяться додатки і таблиці, в яких деталізовано умови 

співпраці. Меморандум містить розділи «Грошово-кредитна і валютно-курсова 

політика», «Напрямки політики у фінансовому секторі», «Політика щодо 

доходів», «Фіскальна політика», «Політика в енергетичному секторі», 

«Управління, бізнес клімат і реформа державних підприємств» . 

Політика Фонду спрямована на стабілізацію соціально-економічної 

ситуації в державах, тому вищенаведене стало вагомими передумовами плідної 

співпраці країн з МВФ. Але, якщо не зважати на позитивні сторони МВФ, як 

організації, що надає країнам підтримку, можна відзначити, що організація 

керується жорсткими методами пригнічення соціального та, перш за все, 

бюджетного сектору в країні. На прикладі України можна прослідити, що 

виконуючи конкретні шляхи до ліберизації, приватизації та прозорості бізнесу, 

уряд стикається з конфліктними спалахами у суспільстві, бо ці реформи перш 

за все стосуються, як бізнесменів, так і всього народу, а в умовах економічної 

кризи країни населення дуже явно відчуває урізання соціального сектору. 

Країна входить в стан певної залежності та втрачає свою економічну 

самостійність, керуючись рекомендаціями міжнародної кредитної установи. 

Резюмуючи вищезазначене, очевидно що Україні доцільно коригувати 



 83 

свою політику взаємовідносин з Міжнародним валютним фондом з метою 

зменшення надмірної залежності від його кредитів. Але це можливо лише за 

умови максимально ефективного використання таких кредитів, щоб одержаний 

ефект міг перекрити їх значно вищу вартість. При цьому залучені кошти 

повинні спрямовуватись на забезпечення економічного росту країни, рівень 

якого дасть змогу переорієнтуватися на використання власних та внутрішніх 

позикових ресурсів, оскільки очевидно, що Україна має потенціал для росту та 

повинна його використовувати. 
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Зростання конкуренції між промисловими підприємствами на 

національному та світовому ринках, активізація інноваційних процесів 

загострюють необхідність формування додаткових конкурентних переваг із 

метою забезпечення стійкості позицій підприємств та розроблення перспектив 

для їх розвитку. Сучасні умови господарювання свідчать, що одним із таких 

засобів може бути система збуту підприємств, ефективність якої значною 

мірою визначається правильністю вибору ланцюга розповсюдження продукції, 

особливо на закордонному ринку. 

У міжнародному маркетингу існують різні способи проникнення на 

ринки окремих країн (експорт, спільна діяльність, пряме інвестування). Вибір 

конкретного способу залежить, перш за все, від фінансових можливостей і 

цілей підприємства, виду і конкурентоспроможності продукції, особливостей 

економічного, політико-правового та культурного середовища різних країн. 

Розробка міжнародної збутової політики має на меті визначення 

оптимальних напрямків і засобів, необхідних для забезпечення найбільшої 

ефективності процесу проникнення на зовнішній ринок. Це передбачає 

обґрунтований вибір організаційних форм і методів збутової діяльності, 

орієнтованих на досягнення намічених кінцевих результатів. 

Розробці збутової політики передує аналіз оцінки ефективності існуючої 

збутової системи як в цілому, так і її окремих елементів, відповідність 



 85 

проведеної фірмою збутової політики конкретним ринковим умовам. Причому 

аналізу піддаються не стільки кількісні показники обсягів продажів по 

продукту і по регіонах, скільки весь комплекс факторів, що впливають на 

розміри збуту. Цей комплекс включає: 

- організацію збутової мережі; 

- ефективність реклами та інших засобів стимулювання збуту; 

- правильність вибору ринку; 

- час і способи виходу на ринок. 

Аналіз системи збуту передбачає виявлення ефективності кожного 

елемента системи, оцінку діяльності збутового апарату. Велике значення при 

формуванні збутової політики фірми має вирішення питання про 

вдосконалення методів роботи з кінцевими споживачами. Обґрунтуванням 

ефективності збутової політики є багатоваріантний розрахунок витрат обігу та 

вибір на його основі оптимального варіанту за основними напрямками збутової 

діяльності на цільовому ринку або його сегменті. 

Розробка і обґрунтування міжнародної збутової політики передбачає 

вирішення таких питань щодо конкретно обраного товару або групи товарів: 

1) вибір зарубіжного цільового ринку або його сегмента; 

2) вибір системи збуту на зовнішньому ринку і визначення необхідних 

фінансових витрат; 

3) вибір каналів і методів збуту на зовнішньому ринку; 

4) вибір способу виходу на зарубіжний цільовий ринок; 

5) вибір часу виходу на цільовий ринок; 

6) визначення системи міжнародного руху товарів і витрат на доставку товару 

споживачеві; 

7) визначення форм і методів стимулювання збуту на зовнішньому ринку і 

необхідних для цього витрат. 
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На даний час розвитку вітчизняні підприємства не мають чітко 

позначеної інвестиційної політики, яка б стимулювала розвиток людського 

капіталу. З огляду на це, гострим постає питання обґрунтування доцільності 

спрямування інвестицій у сферу розвитку та управління кадрами на 

промислових підприємствах. 

Інвестиції в персонал – це витрати, які призначені для конкретної посади 

або робочого місця, та включають в себе прямі і непрямі витрати. 

Класифікація інвестицій в персонал наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація інвестицій в персонал [1] 
Інвестиції роботодавця на персонал 

Прямі Непрямі 

Пряма заробітна плата: основна заробітна 

плата за відрядними розцінками, тарифні 

ставки, посадові оклади і стимулюючі 

надбавки і доплати за роботу в 

позаурочний час, у нічний час і святкові 

дні 

Витрати на житло працівників, що бере на себе роботодавець, а 

саме утримання відомчого житлового фонду, житлові субсидії, 

доплата за оренду житла працівникам 

Оплата за невідпрацьований час: щорічні 

й інші оплачувані відпустки: народження 

дитини чи смерть члена родини, весілля, 

виконання державних обов'язків та ін. 

Витрати на професійне навчання: на утримання та оренду 

навчальних приміщень, на платне навчання працівників, 

стипендії, оплата відпусток на навчання, інші витрати на 

підготовку та перепідготовку 

Харчування: напої та інші виплати у 

натуральному вираженні 

Витрати на культурно-побутове обслуговування: проведення 

спортивних та культурних заходів, утримання їдалень, бібліотек 

Премії та подарунки Витрати на соціальний захист: обов'язкові відрахування 

додержавних соціальних фондів; внески до державних пенсійних 

фондів тощо 

Надбавки до пенсій працюючим на підприємстві; оплата 

відпусток працівнику і членам їх сімей на лікування та 

відпочинок; оплата послуг, що надаються працівникам 

підприємства установами охорони здоров'я 

Інші витрати на робочу силу: проїзні квитки, заводський 

транспорт доставки працівників на роботу тощо 

Податки, що пов'язані з використання робочої сили: плата за 

залучення іноземної робочої сили та інше. 
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Варто не забувати, що витрати у напрямі управлінні кадрами мають деякі 

відмінності щодо інших видів інвестування. Це пов’язано з тим, що людський 

капітал є досить специфічним напрямом інвестування, оскільки його 

формування залежить від різних факторів та має певні особливості [2]. 

Інвестиції у людський капітал мають такі характерні ознаки: 

1. Окупність інвестицій в людський капітал значною мірою залежить 

від терміну життя людини; 

2. Людському капіталу властивий моральний, фізичний знос, також 

він може накопичуватися і множитися; 

3. Прибутковість від нарощення людського капіталу може 

розвиватися до певної межі, яка визначається трудовою діяльністю, потім різко 

знижується; 

4. Не всі інвестиції в людський капітал можуть бути визнані; 

5. Характер та види інвестицій в кадри обумовлені історичними, 

національними, культурними факторами та традиціями. 

6. Інвестиції у людський капітал є найвигіднішими як з точки зору 

однієї людини, так і з точки зору всього суспільства. 

Таким чином, для збільшення прибутку підприємства необхідно постійно 

вкладати інвестиції у розвиток персоналу. Таку стратегію розвитку кадрів 

рекомендується реалізовувати за допомогою чітко означених напрямків 

інвестування. Треба також не лишати необхідно дотримуватись певних норм та 

враховувати особливості, які повинні бути основою для формування 

інвестиційної політики у людські ресурси.поза увагою і той факт, що для більш 

ефективного інвестування у даній сфері,  
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Торгова марка є важливим елементом для будь-якого бізнесу незалежно 

від тематики, масштабу та інших особливостей. Її позитивний імідж в очах 

споживача створює переваги при виході на ринок, сприяє підвищенню обсягів 

реалізації, формуванню стійких конкурентних переваг підприємства [1]. 

Торгова марка – головна складова фірмового стилю, вона включає 

товарний знак і фірмову назву. Запорукою успіху торгової марки є її 

позитивний імідж [3]. 

Імідж торгової марки – це уявний образ, який відображає її сприйняття, 

включаючи всі відмінні риси, індивідуальність товару, а також емоції та 

асоціації, які виникають у свідомості споживача. 

Торгова марка виражається двома аспектами: фізичним і психологічним. 

Фізичний аспект являє собою фізичні характеристики самого товару, дизайн 

упаковки або логотипу: букви, форми, зображення, використовувані для 

графічного оформлення. Психологічний аспект – емоції, думки, оцінки й 

особливості, які товар викликає у споживачів. 

Створити імідж успішної торгової марки, яка в подальшому стане 

брендом, можна за допомогою дослідження її компонентів: образ потенційного 

користувача; ситуативний образ; образ продукту; індивідуальність торгової 

марки; характерна особливість [2]. 

Образ користувача торгової марки зазвичай з’ясовується за допомогою 

питань, які допомагають виявити демографічні характеристики 

передбачуваного споживача. Наприклад, образ користувача може виражатися в 

словах, що відносяться до віку, до соціально-економічної групи, до географії 
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або до життєвого етапу.  

Ситуативний образ залежить від вражень, отриманих споживачем при 

контактуванні з торговою маркою або при спостереженні за тим, як це роблять 

інші. На них також впливають кампанії по просуванню товару, реклама та 

упаковка, які вказують на відповідну ситуацію. 

Образ продукту – це найбільш поширений вимір цілісного образу. Його 

прирівнюють до іміджу торгової марки, що серйозно ускладнює розуміння її 

природи. Думки споживачів про фізичні або функціональні властивості товару 

або послуги можуть відображати чи не відображати реальність цих 

властивостей. Саме образ продукту найчастіше привертає увагу виробників, 

мереж роздрібної торгівлі, так як передбачається, що процес маркетингу тримає 

думку споживача під своїм повним контролем [2]. 

Вимірювання індивідуальності торгової марки – це один з найцікавіших 

напрямків розвитку кількісного аналізу іміджу. Ця індивідуальність може бути 

описана статистично точно, із залученням демографічних параметрів, 

порівнянням підгруп користувачів бренду і розумінням емоційних цінностей 

даної марки. 

З точки зору споживача, характерна особливість – це складне поєднання 

почуттів, засноване на враженнях від взаємодії з торговою маркою в минулому, 

сьогоденні й уявному майбутньому. 

Створення іміджу – досить динамічний процес в брендингу, який 

змінюється під впливом положення на ринку, появою нової інформації, зміною 

тенденцій. Формування іміджу бренду має базуватися на таких принципах: 

гарантія високого рівня якості продукції; створення бездоганної репутації; 

відповідність заявлених позицій реальним фактам; ефективні комунікаційні та 

інформаційні канали між брендом і споживачем тощо. Успіх сформованого 

іміджу залежить від ефективності маркетингової комунікації та просування 

торгової марки, впровадження нових технологій виробництва та підвищення 

якості, покращення рівня обслуговування [4]. 

Створення, захист і просування бренду є досить затребуваними та 
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популярними послугами. Вони дозволяють найбільш якісно та швидко 

сформувати позитивний імідж компанії для забезпечення довгострокового 

інтересу з боку споживачів. Прикладом відомої, успішної, світової компанії є 

«Coca-Cola». Головний інструмент створення позитивного іміджу компанії – 

різдвяні відеоролики з тематичною музикою. У центрі уваги – сімейні цінності, 

любов, добро. Червоний колір асоціюється з любов’ю, енергійністю, теплом і 

підкріплює цей образ. Компанія використовує не тільки маркетингові 

інструменти для досягнення своїх цілей, але і бере участь в благодійних акціях. 

За підтримки «Coca-Cola» компанія захисту навколишнього середовища WWF 

провела акцію «Допоможемо білим ведмедикам разом!». Образ білого ведмедя 

часто фігурує на продукції компанії [5]. 

Імідж торгової марки автомобілів Mercedes-Benz будується на уявленні 

про те, що цей автомобіль для людей, які віддають перевагу якості та престижу. 

Підтримати такий імідж допомагають рекламні кампанії з використанням 

слогану «The best or nothing» («Краще або нічого»), висока якість продукції та 

обслуговування в сервісних центрах [5]. 

Становлення іміджу бренду Apple почалося з гучного оголошення війни 

компанії IBM, «яка не приносила жодної інновації». З тих пір, у Apple склався 

трохи зухвалий образ інноваційної компанії. Спочатку був легендарний 

Macintoch – «безперспективна» розробка компанії Xerox, в якій Стів Джобс 

побачив потенціал. Пізніше їх смартфони повністю замінили дорогі телефони 

Vertu в США [5]. 

Що стосується України, на ринку представлені досить успішні місцеві 

бренди, які розвиваються паралельно з західними. Потрібно відзначити, що 

привабливість брендів для споживача однозначно оцінити неможливо. На 

ринку можна зустріти цікаві бренди з сильною, креативною візуалізацією, 

бренди, що забезпечують дійсно ефективне підвищення споживчої лояльності. 

Наявність сильних торгових марок є високим бар’єром для нових 

компаній, що бажають увійти на ринок, особливо якщо цей ринок є достатньо 

перспективним. Сильні торгові марки вже володіють високими знаннями та 



 91 

лояльним ставленням покупців, новим товарам потрібен високий рівень 

інвестицій для того, щоб зацікавити споживача [3]. 

Український ринок є мало розвиненим, тому його можна вважати ринком 

великих можливостей. Але їх потрібно правильно визначити, підпорядкувати 

собі та реалізувати. Однак, на сьогодні одними з найбільш важливих проблем, з 

якими стикаються українські бренди, є недостатність навиків адекватного 

оцінювання можливостей для зростання, не завжди правильна політика 

використання сприятливих факторів, які надає ринок. 
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Как функцию маркетинг следует рассматривать не только с вопросами, 

которые непосредственно связаны с этой областью, но и с процессом 

управления людьми и коллективом, несущими ответственность за достижение 

целей предприятия [1]. Маркетинг является необходимой подсистемой 

стратегического планирования. К сожалению в украинских реалиях на 

предприятиях данная подсистема мало развита. Так, при анкетировании 68 % 

респондентов заявили, что маркетинг в стратегическом планировании на 

предприятии играет очень слабую роль при продвижении продукта и только 

10% опрошенных выделили его весомую роль [2]. Данный факт отображает, 

https://knigi.link/teoriya-reklama/imidj-torgovoy-marki-19965.html
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собственно, что на большинстве украинских предприятий не уделяют должного 

внимания стратегическому планированию. При этом, стратегическое 

планирование идет порознь от рекламной работы, которая в собственную 

очередь ориентирована только на достижение краткосрочных и узко 

направленных целей. Становление рекламной ориентации связано с 

преодолением данной разобщенности и перевоплощением маркетинга в важный 

стратегический инструмент долгосрочного роста предприятия. 

С организационной точки зрения развитие маркетинга на отечественных 

предприятиях в будущем связано не просто работой отдельных специалистов по 

маркетингу, а с организацией отделов маркетинга на предприятиях. Это 

уменьшит риск и сократит сроки принятия и реализации неквалифицированных 

решений в рекламной работе на предприятиях. Организацию таких отделов 

следует проводить параллельно с интеграцией рекламных функций с другими 

функциями. Это позволит преодолеть разобщенность подразделений, которая 

сегодня присуща практически 47% предприятий, на которых связывают 

функции маркетинга лишь только со стимулированием реализации товаров [3]. 

Ориентация на потребности покупателей позволяет решить все 

трудности, связанные с продвижением продукции на рынок, а именно к 

конечному потребителю. Однако, за это сегодня маркетинг упрекают в 

эксплуатации покупателей и манипулировании ими. С научной точки зрения, 

роль, которую маркетинг играет для предпринимательской практики, довольна 

неоднородна и разноплановая. Маркетинг имеет ключевое значение для 

производства продовольственных и непродовольственных товаров. Это в 

особой степени касается небольших и средних компаний, где принятие 

маркетинга присутствуют довольно часто на низком уровне [4]. 

Таким образом, конкурентоспособность украинских компаний как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке станет во многом зависить от их 

возможности ввести маркетинг как способ стратегического управления и 

культуры бизнеса на предприятии. 
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Термин «комплаенс» появился в нашей стране с приходом на украинский 

рынок дочерних компаний западных финансовых структур, для которых эта 

функция является законодательно необходимой и, потому, хорошо 

сформированной [1-2]. Комплаенс-программа является неотъемлемой частью 

деятельности западных промышленных корпораций, а ее основной целью 

является минимизация правовых и репутационных рисков, возникающих в 

результате нарушения профессиональных и этических стандартов. Несмотря на 

то, что в украинском законодательстве в настоящее время явно отсутствует этот 

краткий термин «комплаенс», в профессиональной среде понятие «комплаенс» 

давно устоялось (прежде всего, на фондовом рынке, но также и в банках). 

Кроме того, центральный банк Украины, не вводя комплаенс, как единую 

систему, в деловой оборот, постепенно знакомит банковское сообщество с его 

элементами. В настоящее время центральный банк Украины продолжает 

позитивную практику распространения рекомендаций, базирующихся на 

документах, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору.  

Поиск новых эффективных систем управления предприятием или 

сложной организацией предполагает поиск постоянных новаций в данной 

сфере. Для отечественных предприятий такой новой стал комплаенс, который 

активно внедряется во все сферы деятельности зарубежных компаний и 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/marketing_management/
http://www.cfin.ru/press/practical/2005-06/02.shtml
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активно начал развиваться на украинских предприятий. Появление комплаенса 

носит исключительно практический характер и ученые теоретики пока мало 

изучили данную проблемы.  

В процессе принятия управленческих решений среди инструментов риск-

менеджмента и антикризисного управления значимыми становятся не столько 

процедуры финансовой реабилитации коммерческих организаций, сколько 

коммуникационные меры по предупреждению, прогнозированию и ликвидации 

кризиса недоверия со стороны общества в лице регулирующих органов, 

инвесторов, партнеров, акционеров, клиентов и т. д. Для реализации названных 

коммуникационных мер можно использовать различные инструментальные 

подходы. В данном контексте предлагается подход, основанный на 

репутационном комплаенсе. 

Комплаенс для любой организации должен обеспечивать соответствие 

всех существующих в организации бизнес-процессов всем внутренним 

политикам и процедурам, которые разрабатываются с учетом местного, 

украинского законодательства и ведущих международных практик.  

Для детализации сущности коммуникационного механизма 

репутационного комплаенса предлагается применять модель системы 

репутационного комплаенса организации [1]. Считаем, что данная модель 

описывает, в том числе в графическом виде, механизмы взаимодействия 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

профессиональных норм, обеспечивающих их соблюдение всеми работниками 

с целью сохранения деловой репутации. В предлагаемой модели система 

репутационного комплаенса имеет три концептуальных составляющих [1]: 

1. Профессиональная составляющая, отражает соблюдение работниками 

промышленного предприятия стандартов профессиональной деятельности. 

2. Коммуникационная составляющая, отражает соблюдение внутренних 

правил и регламентов всеми работниками и топ-менеджментом организации);  

3. Контроллинговая составляющая, отражает фиксацию нарушений и 
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выявление комплаенсрисков, стимулирование требуемых соответствий при 

осуществлении бизнес-процессов).  

Профессиональная составляющая носит методологический характер, 

является ядром модели на всех уровнях управления. Коммуникационная 

составляющая репутационного комплаенса объединяет взаимоотношения 

внутри коллектива в рамках корпоративной этики, что отражается в стилях и 

традициях, формализуется с помощью Кодексов корпоративной культуры и 

Кодексов профессиональной этики и чести организации. Итак, реализация 

стратегических и оперативных целей обеспечения устойчивости бизнеса может 

осуществляться на основе системы контроллинга – информационно-

аналитического обеспечения управления бизнес-процессами с учетом движения 

финансовых потоков и других ресурсов организации. Благодаря контроллингу 

экономический субъект имеет возможность наблюдать и контролировать все 

бизнес-процессы. 

Эффективная система комплаенс не ограничивает возможности 

экономического роста и, тем более, не чинит им препятствий, а, наоборот, 

придает предприятию уверенности при разрешении неоднозначных или 

критических ситуаций. Служба комплаенс защищает компанию от 

репутационных рисков, открывая тем самым дополнительные возможности для 

ее развития. 
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В умовах постійних змін в структурі економіки, постійного збільшення як 

морального, так і фізичного зносу основних засобів, росту конкуренції та 
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дефіциту фінансових ресурсів постає необхідність щодо визначення перспектив 

інноваційно-інвестиційної діяльності не тільки на рівні держави та регіону, але 

і окремих підприємств, в тому числі визначення їх інноваційно-інвестиційного 

потенціалу. 

Дослідження проблем організації інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах України виявило, що поряд із відсутністю діючих державних 

програм підтримки та фінансування інноваційних проектів, нестачею власних 

оборотних коштів у підприємств, впровадження нововведень найчастіше 

вимагає значно більших витрат, ніж очікувалося при ухваленні рішення про 

інновацію; потенційно ефективні нововведення не впроваджуються або 

впроваджуються з великою затримкою у часі (внаслідок помилок в оцінці 

строків впровадження, опору впровадженню інновацій, недосконалої 

організації інноваційних процесів та відсутності розвинутої інноваційної 

інфраструктури). Важливість максимально швидкого виходу інновації 

підприємства на ринок (наприклад, нової продукції або послуги) стосується 

проблеми скорочення тривалості інноваційного циклу. Адже інновація будь- 

якого виду має системний характер і поширюється в усіх сферах діяльності 

організації та є головним фактором росту економічного ефекту [1]. 

Зокрема, механізм економічного моніторингу практично не 

використовується для потреб управління станом комерційного потенціалу 

інтелектуальних технологій, виявлення часових моментів його зростання та 

падіння, визначення найбільш сприятливих часових відрізків для виходу на 

ринок інтелектуальних технологій, прийняття управлінських рішень щодо 

сфери їх використання та інше. Для кожного з цих напрямків і кожної з стадій 

поточного стану конкретної інтелектуальної технології характерно своє 

сполучення факторів та показників, що визначають особливості і параметри 

перспективних тенденцій, їх відносну значущість, ієрархію їх взаємодії одного 

з одним.  

На наш погляд, принципи моніторингу комерційного потенціалу 

інтелектуальних технологій мають одну спільну властивість – системність, 
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тобто, не дивлячись на високу важливість кожного окремого фактора 

(показника), економічний моніторинг розглядає їх тільки в певній сукупності 

(системі). Крім того, розгляд окремих чинників комерційного потенціалу може 

призвести до певного перекосу результуючого показника, так як кожний 

показник має свій ранг, свою ступінь впливу на кінцевий результат, що, 

безперечно, слід також враховувати. Виходячи з цих посилок, пропонуємо до 

системи традиційних принципів моніторингу додати ще, на наш погляд, два 

надзвичайно важливих принципи: принцип системності і принцип інтеграції.  

Проведення моніторингу передбачає систематичний збір цільової інформації, її 

відповідну обробку і приведення до стану споживання з метою покращення 

процесу прийняття управлінських рішень в сфері інноваційної діяльності. На 

наш погляд, найбільш важливим в цьому сенсі є отримання зворотного зв’язку 

в цьому процесі, що передбачає чіткість визначення задач і цілей моніторингу 

та максимальну об’єктивність його результатів. Виходячи з цього, моніторинг 

комерційного потенціалу інтелектуальних технологій повинен проводитися з 

урахуванням певних вимог, сутність яких, на нашу думку, і викладена в 

пропонованих принципах моніторингу комерційного потенціалу: принцип 

системності; принцип точності; принцип деталізації; принцип інтеграції; 

принцип цілеспрямованості, принцип об’єктивності, принцип ефективності.  

Лише активізація процесу інвестування в інноваційний розвиток може 

викликати якісні зрушення в техніці та технології виробничої бази 

промислових підприємств та покращити кінцеві економічні результати їх 

діяльності на основі підвищення якості управління збігом інвестиційного 

попиту та інвестиційної пропозиції на ринку інвестиційних товарів. На 

державному рівні повинні максимально повно використовуватися всі важелі та 

стимули активізації інноваційно-інвестиційного процесу, створюватися 

сприятливі умови для сталого розвитку національних підприємств та 

збільшення частки їх власних накопичень, провадитися заходи з підвищення 

зацікавленості підприємств та організацій в активізації інноваційно-

інвестиційних процесів та створюватися можливості їх фінансового 
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забезпечення. Найважливішими напрямами вдосконалення управління 

інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств на державному рівні 

вважаємо [1]: активізацію використання державних замовлень; розробку 

заходів із стимулювання випуску наукоємної продукції, конкурентоспроможної 

на світовому ринку, що збільшило б обсяги експорту; стимулювання імпорту 

нових перспективних патентів, ліцензій, видів обладнання; проведення урядом 

тарифної політики щодо обмеження імпорту певних видів товарів з метою 

захисту національних товаровиробників. 
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Принимая правила ведения бизнеса в Европе, наши предприниматели 

стараются отвечать их требованиям, среди которых не последнее место 

занимает антикоррупционный комплаенс. Украина уже ратифицировала ряд 

международных договоров, в частности, Конвенцию ООН против коррупции от 

31 октября 2003 г., Уголовную конвенцию о борьбе с коррупцией от 27 января 

1999 г., Гражданскую конвенцию о борьбе с коррупцией от 4 ноября 1999 г. 

Ратифицировав указанные конвенции, Украина обязалась имплементировать их 

рекомендации в собственное законодательство. Также уже внесены изменения 

в ряд национальных кодексов, вступил в силу Закон Украины «О 

предупреждении коррупции». Итак, на сегодня указанные нормативные акты 

являются такой совокупностью норм, которую уже можно назвать отдельным 

институтом права.  

Комплаенс давно стал неотъемлемой частью деловой среды: честное 
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ведение бизнеса не только повышает инвестиционную привлекательность 

компании, но и защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со 

стороны надзорных органов. Регуляторные риски особенно велики при 

несоответствии антикоррупционному законодательству и нормам по 

противодействию легализации доходов (противодействию отмыванию денег и 

финансированию терроризма), а также при нарушении санкционных режимов. 

Комплаенс для любой организации должен обеспечивать соответствие всех 

существующих в организации бизнес-процессов всем внутренним политикам и 

процедурам, которые разрабатываются с учетом местного, украинского 

законодательства и ведущих международных практик. 

Соблюдение требований законодательства стало особенно важным в 

сфере антимонопольного права, где наблюдается беспрецедентное 

распространение нормативно-правового регулирования по всему миру. 

Действующее антикоррупционное законодательство постоянно развивается, и 

принимаются новые законы. Санкции за нарушение антикоррупционных 

требований зачастую весьма значительны, а ущерб деловой репутации в случае 

неблагоприятных результатов антикоррупционной проверки огромен. 

В настоящее время вопрос антикоррупционного комплаенса связан с 

особыми рисками, поскольку на данный момент антикоррупционными 

органами на международной арене не выработан единый подход к тому, как 

лучше всего поддерживать (или даже поощрять) бизнес, действительно 

стремящийся к соблюдению антикоррупционных требований. Более того, хотя 

многие компании уже приняли программы антикоррупционного комплаенса 

для собственной защиты (и защиты своих акционеров) за счет сужения сферы 

нарушений в будущем посредством проведения обучения и выявления 

потенциальных нарушений на ранних этапах, существует острая в разработке 

практических рекомендаций, методик и советов для содействия 

промышленным предприятиям в выстраивании и совершенствовании надежных 

программ антикоррупционного комплаенса с учетом рисков и ресурсов, 

имеющихся у каждой конкретной компании. 
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Самым сильным мотивом для соблюдения антикоррупционного 

законодательства является желание осуществлять деятельность в соответствии 

с этическими принципами и признание этих усилий. Несмотря на то, что 

наказание за нарушение законодательных требований может быть 

значительным, серьезный вред репутации компании причиняет 

неблагоприятный общественный резонанс, вызванный констатацией факта 

нарушения ею требований закона. Таким образом, целью любой программы 

антикоррупционного комплаенса является (в конечном итоге) снижение риска 

совершения любого нарушения антикоррупционных требований. Тем не менее, 

поскольку страх нарушения закона (особенно в тех случаях, когда есть угроза 

персональной уголовной ответственности) может сковывать работников и 

иногда ведет к непреднамеренному сдерживанию совершенно законной 

конкуренции. Выверенная программа позволяет работникам уверенно 

действовать в рамках закона. 

В ходе разработки или адаптации антикоррупционного комплаенса 

следует не только переписать нормы украинских законов, содержащие запрет 

на совершение неправомерный действий. Необходимо создать такой документ, 

который бы был совокупностью правил, охватывающих весь процесс 

функционирования предприятия. Как правило, во время такой работы мы 

определяем принципы и порядок взаимодействия работников предприятия как 

между собой, так и с другими юридическими и физическими лицами, 

описываем правила внутреннего и внешнего контроля, в частности, вопросы 

отчетности, аудита, внутренних проверок и расследований, предусматриваем 

учебный процесс и правила персональной ответственности. 
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Производство сложных изделий, производимых машиностроительными 

предприятиями,  сегодня немыслимо без обеспечения их информационной 

поддержки на всех стадиях жизненного цикла. Информационная поддержка — 

это целый комплекс вопросов, включающий автоматизацию процессов 

проектирования, обеспечение технологических процессов производства, 

автоматизацию управленческой деятельности предприятий, создание 

электронной эксплуатационной документации, внедрение автоматизированных 

систем заказа запасных частей и т. д. [1-4]. Без этого невозможно повысить 

эффективность создания, освоения, производства, сбыта и эксплуатации 

машиностроительной продукции. Многие машиностроительные предприятия в 

настоящий момент переходят от частичной автоматизации конструкторско-

технологических работ (посредством CAD/CAM/CAE-систем) к 

информационной поддержке жизненного цикла изделия. Основу же 

автоматизации жизненного цикла создают CALS-технологии. CALS в 

настоящий момент понимают как Continuous Acquisition and Life Circle Support 

(непрерывная поддержка жизненного цикла изделий), в русскоязычной 

литературе получил распространение термин – информационная поддержка 

изделий [2]. В свою очередь, информационная поддержка изделий базируется 

на создании единого информационного пространства для работы с изделиями. 

За счет непрерывной информационной поддержки обеспечиваются 

единообразные способы управления процессами и взаимодействия всех 

участников этого цикла: заказчиков продукции, поставщиков/производителей 

продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала. Информационная 

поддержка реализуется в соответствии с  современными требованиями 

международных стандартов, регламентирующих правила указанного 

взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными. 

Стоит отметить, что понятие термина CALS прошло долгую эволюцию 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1030976
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(табл. 1) со времени зарождения данной концепции в оборонном комплексе 

США вследствие естественной потребности в организации единого 

информационного пространства, обеспечивающего оперативный обмен 

данными между заказчиком, производителями и потребителями военной 

техники [2]. 

Таблица 1 

Эволюция понятия CALS 

 

Год 

Определение понятия CALS 

В английской транскрипции В украинской  

1985 Computer aided of logistcs support Компьютерная поддержка 

логистических систем 

1988 Computer aided acquisition and 

lifecycle 

Компьютерные поставки и 

поддержка жизненного цикла 

1993 Continual aided acquisition and 

lifecycle 

Поддержка непрерывных поставок 

и жизненного цикла 

1995 Commerce at light speed Бизнес в высоком темпе 

1997 Continuous аcquisition and lifecycle  Непрерывная поддержка 

жизненного цикла продукта 

 

Зародились CALS-технологии в министерстве обороны США в середине 

80-х годов. Тогда эта аббревиатура расшифровывалась как (Computer-Aided of 

Logistics Support) «Компьютерная поддержка логистических систем» [1-4].  

Вначале CALS-технологии были связаны только с масштабными проектами 

американского военно-промышленного комплекса, позднее, в целях повышения 

производительности труда, принципы CALS-технологий стали применяться и в 

гражданской промышленности. 

В 1988 году в смысловом содержании CALS-технологий были сняты 

типично военные ограничения, и они стали называться (Computer-Aided 

Acquisition and Support) «Компьютеризированные поставки и поддержка». В 

этом варианте была усилена организационная направленность CALS. 

В 1993 году сокращением CALS стала называться (Computer-Aided 

Acquisition and Lifecycle Support) «Поддержка непрерывных поставок и 

жизненного цикла». В новом названии учитывалась методология параллельного 

проектирования, интегрированной логистической поддержки, управления 

конфигурацией и управления документооборотом. Это позволило 
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интегрировать процессы на всем протяжении жизненного цикла изделия, от 

выражения потребности в нем до его утилизации. В 1995 году CALS стали 

расшифровывать как (Commerce At Ligth Speed) «Бизнес в высоком темпе», чем 

подчеркивалась переориентация этих технологий в направлении 

информационных магистралей и электронной коммерции. 

В настоящее время принято, на наш взгляд, наиболее точное название 

(Computer Acquisition and Life-cycle Support) «Непрерывная информационная 

поддержка жизненного цикла продукции» — это стратегия систематического 

повышения эффективности, производительности и рентабельности процессов 

хозяйственной деятельности корпораций за счет внедрения современных 

методов информационного взаимодействия участников жизненного цикла 

продукта.  

Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить объёмы 

проектных работ, так как описания многих составных частей оборудования, 

машин и систем, проектировавшихся ранее, хранятся в унифицированных 

форматах данных сетевых серверов, доступных любому пользователю 

технологий CALS. Существенно облегчается решение проблем 

ремонтопригодности, интеграции продукции в различного рода системы и 

среды, адаптации к меняющимся условиям эксплуатации, специализации 

проектных организаций и т. п. Предполагается, что  коммерческий успех на 

рынке машиностроительной  продукции будет немыслим вне технологий 

CALS. Применение CALS-технологий позволяет существенно повысить 

экономическую эффективность продукции на всех стадиях ее жизненного 

цикла. 
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Постановка проблеми. Менеджмент підприємницької діяльності за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CALS-технологии


 108 

сучасних умов відображає розвиток людини. Інформаційна економіка підвищує 

ефективність прийняття управлінських рішень, сприяє динамічності управління 

та зростанню інноваційного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями ролі дослідження 

у менеджменті займається багато вітчизняних та закордонних вчених [1-11] але 

відкритим залишається дане питання за умов глобалізації та інтеграції 

вітчизняного бізнесу до європейського економічного простору. 

Мета дослідження – аналіз функції дослідження у менеджменті. 

Постановка завдання. Систематизація ролі дослідження в практичній 

діяльності менеджера. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективний менеджмент за 

сучасних умов потребує використання дослідницького підходу. Глобалізація 

ринків висуває вимоги: динамічності, інноваційності, високо кваліфікованості 

прийняття рішень менеджерами. Активність у прийнятті інноваційних рішень 

менеджерами верхнього рівня є запорукою стабільного функціонування 

бізнесу. Виконання менеджером фунції дослідження є основою антикризового 

управління та займає більшість його зусиль та часу. 

Основний вплив глобалізації на діяльність менеджера: 

 ускладнення умов управління; 

 складність соціально-психологічних характеристик людини; 

 зростання варіантів управлінських рішень; 

 постійне своєчасне вирішення потоку проблем розвитку організації; 

 обмеженість часу на пошук та реалізацію управлінських рішень; 

 зростання ролі прогнозування раптових змін; 

 адекватна оцінка та розуміння різних поточних тенденцій. 

Дослідження – це функція менеджменту, а також стиль функціонування 

системи управління. Реалізація функції дослідження у практиці роботи 

менеджера дозволяє: 

 якісно підходити до ціле постановки; 

 адекватно встановлювати нормативи праці; 
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 розподілу повноважень та встановлення межі відповідальності; 

 підвищити рівень мотивації персоналу; 

 знизити витрати на контрольні заходи. 

Об’єктами дослідження менеджера є: 

1) процеси об’єкта управління; 

2) процеси функціонування управління; 

3) процеси розвитку управління. 

Предмети вивчення управління: організація управління; неформальні 

організації та їх лідери; професійність персоналу; механізми мотивації; 

використання технологій; економія часу. 

Реалізація дослідження в практиці менеджменту потребує від менеджера 

творчого підходу та володіння методологією дослідницької діяльності (методів, 

прийомів, підходів). 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження функцій 

менеджменту за умов глобалізації дозволило виоремити особливу роль 

антикризового управління. Реалізація на практиці антикризових заходів 

потребує майстерності проведення досліджень менеджером. Напрямок для 

проведення подальшого дослідження: сучасні методи дослідження проблем 

менеджменту. 
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 За даними Держстату у 2016 році промислове виробництво зросло на 

2,4% у порівнянні з позаминулим роком. До цього цей показник падав чотири 

роки поспіль – у 2012-2015 роках. Найбільше зростання виробництва 

промисловості зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції – 24,1%, коксу та продуктів нафтопереробки – 8,1%, гумових і 

пластмасових виробів – 6,5%, металургії – 5,9%, видобутку кам'яного та бурого 

вугілля – 4,8%, харчовій промисловості – 3,9%, фармацевтиці – 3,9%. [1]. 

 Фінансовий результат до оподаткування в цілому по промисловості 

складає у 2016 році (-7569,6) млн. грн, у тому числі з виробництва коксу та 

продуктів нафтоперероблення – (-2481,6) млн. грн. [2]. Якщо зіставити дані 

щодо найманих працівників по галузях економіки, то найбільша їх кількість 

приходиться на промисловість (з 5713,9 тис. осіб усього на підприємствах 

України та 2168,4 тис. осіб у промисловості [2]), що характеризує залежність 

добробуту населення країни від фінансових результатів діяльності підприємств 

промисловості. При тому, що витрати на персонал цієї галузі економіки країни 

складали у 2016 році 182065,5 млн. грн (434790,1 по Україні в цілому) [2]. Ці 

цифри свідчать про наявність багатої кількості проблем щодо розвитку 

промисловості країни. 

 Як зазначає Л.О. Жилінська «сучасні моделі управління на підприємствах 

http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Chelovecheskie-resursy.php
http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Chelovecheskie-resursy.php
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машинобудування України ґрунтуються на застарілих технологіях та 

інструментах, які в умовах світової глобалізації та кризових явищ 

малоефективні та перешкоджають формуванню ефективних тактик та стратегій 

відновлення розвитку галузі»[3]. У статті [4] розглядаються питання 

інноваційного розвитку підприємств за допомогою економічного механізму 

через форми і методи управління. Д.В.Райко наголошує, що «розвиток 

підприємства повинен бути гармонійним, тому і потрібен взаємозв’язок між 

зовнішнім і внутрішнім, економічним і соціальним середовищем, і такий 

зв’язок може забезпечити тільки маркетингова діяльність» [5]. Н.В. Шандова 

пропонує концепцію стійкого розвитку машинобудівних підприємств, яка 

враховує особливості формування зовнішніх умов стійкого розвитку, 

характерних саме для підприємств машинобудування, та встановлює їх 

взаємозалежність з внутрішніми умовами його забезпечення [6]. 

Отже, в економічній літературі проблеми розвитку промислових 

підприємств розглядаються під різними кутами, але всі автори єдині в одному – 

необхідно вдосконалювати систему управління діяльністю цих суб’єктів 

господарювання. 

Існуючи концептуальні підходи щодо розвитку підприємств також не 

мають єдиного визначення щодо механізму управління розвитком. Так, Л.О. 

Жилінська [4] доказує, що розвиток машинобудівних підприємств доцільно 

розглядати на стратегічну перспективу. Вона показує відмінності між 

управліннями функціонуванням та розвитком підприємства. Д.В.Райко [5] 

підкреслює, що «основною тенденцією світової економіки в цілому і 

національних економік, зокрема й економіки України, є постійно зростаюча 

динамічність змін оточення такої соціально-економічної системи, як 

промислове підприємство. Саме ця динамічність змін і невизначеність 

зовнішнього середовища в поєднанні з внутрішніми суперечностями є 

джерелом розвитку соціально-економічної системи. Н.В. Шандова [6] розрізняє 

цілі сталого та стійкого розвитку підприємства, що надає їй змогу побудувати 

схему управління стійким розвитком машинобідівних підприємств. 
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Я.Г.Панухник пропонує «враховувати вплив чинників муніципальної 

економічної системи на процес управління підприємством та вибір останнім 

технологій управління» [7]. 

Таким чином, в інформаційних джерелах присвячених розвитку 

промислових підприємств наведено декілька концепцій, які можна згрупувати 

за такими критеріями: 

1. Планові періоди – стратегічний, поточний та оперативний; 

2. За впливом зовнішнього та внутрішнього середовища; 

3. За якісним станом – сталий та стійкий; 

4. За рівнями взаємодії з інституціями – макро-, мезо- та мікрорівень. 

Використання запропонованого підходу дозволить сформувати 

інструменти управління розвитком промислового підприємства, за допомогою 

яких ці суб’єкти господарювання зможуть покращити свої якісні 

характеристики та стабілізувати фінансовий стан. 
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 В умовах жорсткої конкурентної боротьби та нестабільної економічної 

ситуації в Україні, маркетинг виступає важливим інструментом регулювання 

виробництва і збуту продукції, орієнтуючи виробничу діяльність підприємств, 

їх структурну політику на ринковий попит. Система маркетингу дає змогу 

проводити пошук нових ринків збуту та споживачів, оцінити якісно-нові види 

продукції, підвищити рівень прибутковості підприємства. Тому процес 

дослідження та аналізу маркетингової діяльності підприємств в Україні на 

сучасному етапі є досить важливим та актуальним. 

Питання комплексної системи організації маркетингових процесів сфери 

послуг, що орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і 

отримання прибутку на основі вивчення, аналізу і прогнозування ринку послуг, 

розглядають у своїх наукових працях такі учені-економісти, як І.Л. Акулич, Т. 

Амблер, М.В. Вачевський, В. Г. Скотний, І. В. Новикова, Л. В. Балабанова та ін. 

Основу маркетингової діяльності промислового підприємства в сучасних 

умовах господарювання становлять такі елементи: вивчення та дослідження 

зовнішнього середовища, конкурентів, постачальників, ринку, розробка 

системи логістики, створення конкурентних переваг, продуктова, цінова, 

комунікаційна політика, стратегія продажу, мотивація та навчання. Ефективна 

маркетингова діяльність не тільки сприяє підвищення прибутку підприємства, 

але й суттєво впливає на добробут усього суспільства, в якому функціонує 

бізнес.  

Важливим елементом маркетингової діяльності є розробка і складання 
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маркетингових планів [1, c. 133]. Для розробки ефективного маркетингового 

плану підприємства важливо дотримуватися таких принципів: 

1. повнота та комплексність – полягає в охопленні всіх напрямків 

маркетингової діяльності підприємства; 

2. конкретність  маркетингові плани розробляються на конкретний 

період часу, розраховуються на чітко встановлені ринки; 

3. гнучкість – полягає в пристосуванні маркетингових планів 

відповідно до змін умов маркетингового середовища, та внесення певних 

коректив; 

4. безперервність – маркетингові плани на підприємстві 

розробляються у певній послідовності - наступний етап завжди залежить від 

попереднього; 

5. ефективність – доходи маркетингового планування повинні 

покривати витрати на його здійснення і приносити прибуток; 

6. документальність  маркетингові плани повинні бути 

документально оформлені і засвідчені конкретними виконавцями [2, c. 60]. 

Виходячи з даних принципів можна сформувати етапи розробки 

 маркетингових планів (рис. 1). 
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Рис. 1 Етапи розробки маркетингового планування на підприємстві 

Для більш точного складання маркетингового плану підприємства, з 

урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, 

використовують певні методи їх розробки: 

                                                                                                             Таблиця 1  

Методи розробки маркетингових планів 

Назва групи методів Характеристика 

Експертні або евристичні  Використання непрямої або неповної інформації, 

досвіду експертів, інтуїції; 

Соціально-економічний аналіз порівняння, вибірка, угрупування, ланцюгові 

підстановки, індекси, коефіцієнти; 

Методи прямих інженерно-економічних 

розрахунків 

розрахунки ефективності, інвестицій, 

прибутковості підприємства; 

Балансовий заснований на прагненні досягти балансу між 

показниками; 

Системний аналіз і синтез об’єднує аналіз і синтез, оснований на 

розкладанні складових частин і виділенні 

провідних частин. 

В загальному розумінні сутність маркетингу полягає у комплексі заходів 

та зусиль, що забезпечують формування попиту та просування товару на ринок 

[3, c. 107]. Для успішної реалізації маркетингової діяльності необхідно 

впроваджувати наступні заходи: 

 підвищення кваліфікації персоналу маркетингового відділу: 

проведення постійних тренінгів, розробка інноваційних підходів до ведення 

бізнесу; 

 використання незадіяних ресурсів у процесі виробництва: повна 

мобілізація усіх ресурсів дозволить не втратити можливість запрацювати там, 

де конкуренти втрачають; 

 використання мережі Інтернет для пошуку нових каналів збуту; 

 підвищення ефективності проектів за рахунок залучення клієнтів у 

процес реалізації проекту: взаємодія замовника і виконавця на усіх етапах 

заздалегідь закладені критерії ефективності проекту; 

Отже, особливості маркетингової діяльності підприємства в сучасних 

умовах господарювання полягають у необхідності регулювання виробництва і 

збуту продукції (послуг) у довгостроковій перспективі, адаптування до змін на 
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ринку, коригувати свої дії відповідно до впливу динаміки середовища, 

уточнювати асортимент на основі досліджень життєвого циклу продукції 

(послуг), сприяти освоєнню нових видів товарів та послуг. 
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В сучасних умовах господарювання однією з умов забезпечення 

економічної безпеки промислового підприємства є вибір і реалізація адекватних 

ринкових стратегій. Формування сучасних ринкових стратегій підприємств, 

зважаючи на глобалізацію ринків та мінливість економічних ситуацій, потребує 

індивідуального підходу до їх розроблення і, відповідно, ретельного аналізу 

інструментарію, необхідного для ухвалення управлінських рішень. Загострення 

конкурентної боротьби, зростання рівня ризиків та асиметрії інформації 

вимагають постійної уваги і миттєвого реагування. 

На практиці, при розробці ринкових стратегій підприємства стикаються з 

відсутністю формалізованого підходу, який би враховував їхню специфіку, 

використовують застарілі підходи, приділяють недостатньо уваги новим 

факторам та недооцінюють важливість впливу останніх. 
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Незважаючи на важливість, питання доцільності стратегічної діяльності 

залишається відкритим і неоднозначним, адже все більше досліджень 

розхитують устої класичної економічної теорії. 

Так, лауреат премії Шведського національного банку пам'яті Альфреда 

Нобеля з економіки в 2017 р. Ричард Р. Талер (Richard H. Thaler) дослідив 

проблеми поведінкової економіки [3]. Це один з напрямів економічної теорії, 

який займається дослідженням впливу психологічних факторів на прийняття 

рішень споживачами (особливо нестандартних) в різних економічних 

ситуаціях. 

Якщо проаналізувати хроніку Нобелівської премії [2], то у 2016 р. її 

отримали Олівер Харт і Бенгт Хольмстрем за внесок у вивчення теорії 

контрактів, яка, на відміну від традиційної неокласичної, враховує всі 

параметри нефінансового характеру, що містяться в кожній угоді і здатні 

істотно впливати на остаточне рішення сторін. Ця теорія, в свою чергу, 

базується на привнесених в світову науку попередніми лауреатами положеннях 

психологічної економіки Даніела Канемана (2002 р.) та на ключових моделях, 

які формалізують ідеї інституційної та інформаційної економіки, Олівера 

Уільямсона (2009 р.), Джорджа Акерлофа (2001 р.), Майкла Спенса (2001 р.), 

Рональда Коуза (1991 р.) та інших. Отже, науковцями доведено, що більшого 

поширення набувають непрогнозовані ситуації, ніж ті, що ґрунтуються на 

припущеннях раціональності. 

Таким чином, актуальними і дійсно значимими для товаровиробників і 

реалізаторів є ті управлінські рішення, які відповідають фактичним реакціям на 

ринку. Відповідно, науково обґрунтовані теоретико-методичні засади ринково-

орієнтованої діяльності підприємств є першочерговою проблемою як 

теоретичного, так і практичного плану. 

З іншого боку, в гонитві за однієї стратегічною ідеєю підприємство може 

втратити набагато більше. Авторам імпонує погляд Лареша Ж.-К., який 

зазначив, що заходи, покликані підвищити прибутковість, часто гальмують 

зростання валового доходу, в той час як заходи, що вживаються для збільшення 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1CHZL_ruUA748UA748&q=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MM41KMtSAjMNzQwt8rT4AlKLivPzgjNTUssTK4sBhVJCligAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjr7endrIHXAhUpGZoKHRsJBmkQxA0IyAEwFA
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виручки, вимагають інвестицій, що, в свою чергу, знижує прибутковість. Вкрай 

складно вибудувати правильний баланс... Компаніям доводиться форсувати 

продажі за рахунок величезних вкладень в маркетинг, одночасно змушуючи 

власних співробітників нарощувати продуктивність і вимагаючи від 

постачальників і партнерів більш вигідних умов угод [1]. Отже, вірно визначена 

ринкова стратегія – основа успіху діяльності на ринку і відповідно економічної 

безпеки підприємства. 
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Наразі спостерігається сплеск зацікавленості наукової спільноти 

питаннями захисту суб’єктів економіки від неетичної поведінки партнерів по 

бізнесу, корупції, шахрайства, які стали частими проявами агресивної 

поведінки підприємств та організацій у кризової ситуації. Предметом 

особливого інтересу щодо інструментів захисту економічної безпеки 

підприємств стає комплаєнс.  

Комплаєнс (від англ. compliance – згода, відповідність; походить від 

дієслова to comply – виконувати) – буквально означає дія у відповідності з 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/year/?year=2017
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вказівкою. Згідно визначення Міжнародної асоціації комплаєнсу (International 

Compliance Association), це здатність діяти у відповідності до встановлених 

правил, норм, вимог та внутрішніх стандартів [1].  

В Україні комплаєнс поширюється поки у банківському секторі 

економіки. Промисловий сектор, поряд з банківським, також не є вільнім від 

некоректної поведінки партнерів. У діяльності промислових підприємств 

надзвичайно серйозними залишаються питання захисту від корупційних 

проявів під час проведення тендерних торгів, пошуку інвесторів, організації 

збутової діяльності і т. ін. Від якості процесів, що відбуваються у практиці 

діяльності промислових підприємств прямо залежить їх економічна безпека. 

Розвиток ринкових процесів, процесів глобалізації вимагає від підприємств 

вдосконалення стандартів ведення бізнесу, впровадження міжнародних 

стандартів корпоративного управління. Тому впровадження системи комплаєнс 

в діяльність промислових підприємств наразі стає важелем підвищення 

ефективності системи внутрішнього контролю за процесами, що формуються 

як всередині підприємства, так і у зовнішньому середовищі.  

Потенційну загрозу економічній безпеці підприємства можуть 

створювати як дії зовнішніх контрагентів (партнерів по бізнесу, конкурентів), 

так і діяльність працівників закладу. Негативні наслідки можуть бути 

результатом спланованих дій або наслідком недостатньої уваги, 

некомпетентності, халатності, недбалості фахівців. Комплаєнс-загрози можуть 

мати фінансовий та нефінансовий характер. Нефінансові комплаєнс-ризики 

поділяють на правові та репутаційні. 

Правові ризики пов’язані порушенням суб’єктом економіки нормативно-

правових вимог чинного законодавства. Репутаційні ризики є наслідком дій та 

вчинків, що формують імідж підприємства серед ділових партнерів, 

контрагентів, споживачів та інших контактних аудиторій. 

В кінцевому підсумку, нефінансові комплаєнс-загрози стають причиною 

крупних фінансових втрат підприємства як результат втрачених можливостей, 

шкоди ділової репутації. 
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Комплаєнс включає контроль, розробку і впровадження заходів, 

спрямованих на захист підприємства від укладання потенційно небезпечних 

контрактів, контроль факторів ризику; розробку превентивних заходів щодо 

попередження порушень вимог нормативних документів; впровадження заходів 

щодо запобігання шкоди діловій репутації; протидію проведенню 

протизаконних операцій, відстеження проявів корупції і т. ін. Комплаєнс-

контроль є превентивним засобом захисту підприємства від комплаєнс-ризиків, 

що становлять загрозу його економічній безпеці. Комплаєнс є інструментом 

системи внутрішнього контролю і елементом процесу корпоративного 

управління на підприємстві. Правильне ставлення керівництва підприємства до 

функції комплаєнс-контролю створює умови для ефективного управління 

ризиками втрати прибутку, знижує потенційну можливість втрат навмисного 

або ненавмисного характеру, втрат бізнес-репутації. Комплаєнс-контроль 

забезпечує захист економічних інтересів підприємства від потенційних ризиків 

на ранніх стадіях, що спрощує їх нейтралізацію. 

Впровадження комплаєнс-контролю на промисловому підприємстві 

дозволяє [2]: 

- підвищити рівень корпоративної етики та професіоналізму 

співробітників; 

- налагодити систему виявлення і запобігання явищ шахрайства, корупції 

та іншого роду погроз бізнесу; 

- захистити ділову репутацію підприємства; 

- мінімізувати фінансові втрати, запобігти банкрутству; 

- підвищити ефективність діяльності, конкурентоспроможність, 

інвестиційну привабливість і вартість підприємства. 

Функція комплаєнс повинна здійснюватися не за фактом вчинення 

протиправних дій, а бути націлена на їх попередження в майбутньому. 

Головною метою комплаєнс є захист економічних інтересів промислового 

підприємства від факторів, здатних негативно вплинути на фінансову та 

іміджеву складову його діяльності. Тому комплаєнс стає ефективним засобом 
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забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Список використаної літератури: 

1. Бортніков Г. П, Комплаенс-ризик (ризик недотримання): міжнародні стандарти иа 

їх застосованість в странах СНД [Електронний ресурс]. / Г. П. Бортніков. – Режим доступу: 

https://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publications/articles/foreign_mass_media_articles/gennadiy-

bortnikov-komplayens-risk-risk-nesoblyude/?sphrase_id=1186 

2. Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и 

задачи / П. Г. Перерва // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. 

– Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 24 (1246). – С. 153-158.  

3. Романчик Т. В.  Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти  / Т. В. 

Романчик // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. – 

Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 372-374 

4. Романчик Т. В.  Наукові засади дефініції «економічна безпека»  / Т. В. Романчик // 

Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі. – Кременчук, КрНУ, 2017– С. 206-210      
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У сучасних умовах господарювання успіх підприємства не може бути 

забезпечений тільки якісними та сервісними характеристиками товару або 

умовами його реалізації. Просування товару починається значно раніше його 

виходу на ринок, з початком його розробки. Воно передбачає попередню 

підготовку споживачів до сприйняття продукту, створення можливостей для 

реалізації, які визначаються обізнаністю потенційних споживачів, їх готовністю 

до придбання продукції, кон'юнктурою ринку.  

Наразі існують різні підходи до визначення поняття просування. 

Найрозповсюдженішим визначенням, що зустрічається у більшості навчальних 

та наукових джерел, є наступне: просування (promotion) - це будь-яка форма 

повідомлень, використовуваних підприємством для інформування, переконання 

або нагадування людям про свої товари, послуги, образи, ідеї, суспільну 

діяльність або вплив на суспільство. Однак, це не єдине у своєму роді 

https://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publications/articles/foreign_mass_media_articles/gennadiy-bortnikov-komplayens-risk-risk-nesoblyude/?sphrase_id=1186
https://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publications/articles/foreign_mass_media_articles/gennadiy-bortnikov-komplayens-risk-risk-nesoblyude/?sphrase_id=1186
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визначення просування.  

Наразі, з розвитком теорії маркетингу, все частіше термін «просування 

продукції» замінюється дефініцією «маркетингові комунікації». В економічних 

публікаціях можна зустріти твердження, що поняття «маркетингові 

комунікації» й «просування товару» в певній мірі є ідентичними.  

Факт трансформації дефініцій у наукових публікаціях пояснюється тим, 

що на сучасному етапі розвитку вітчизняної ринкової економіки організація без 

комунікації з ринком не може просувати свою продукцію.  

Виходячи з того, що під просуванням розуміють процес, пов'язаний з 

використанням певного набору інструментів маркетингових комунікацій, 

просування  товарів розглядають у вузькому та широкому значенні. Просування 

у вузькому значенні слова – це комплекс дій і засобів, за допомогою яких 

організація передає на ринок інформацію про продукт або послугу, формує 

потреби покупців, викликає й регулює попит, а також знижує його цінову 

гнучкість. У широкому сенсі поняття «просування» трактується синонімічно 

терміну «маркетингова комунікація» або «політика комунікації підприємства з 

ринком». Таким чином, «просування» розглядається як елемент поняття 

«маркетингова комунікація», тобто міститься в ньому.  

Не зважаючи на існуючі думки стосовно близькості понять «просування» 

та «маркетингові комунікації», фахівці відносять до них різні групи методів. 

При цьому класифікація методів просування має відносний характер.  

Традиційно до складу комплексу маркетингових комунікацій входять: 

реклама; стимулювання збуту; пропаганда, під якою найчастіше розуміють 

зв'язки з громадськістю (public relations); особистий продаж. Окрему позицію 

займає прямий маркетинг. Зокрема, на ринках розвинених країн, його 

виділяють як окремий елемент комплексу просування товару. 

Комплекс просування з метою досягнення рекламних і маркетингових 

цілей включає в себе поєднання основних елементів комплексу маркетингових 

комунікацій і синтетичних засобів маркетингових комунікацій: виставки, 

спонсорство, брендинг та інтегровані маркетингові комунікації на місці 
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продажу. 

Однак, слід мати на увазі, що комунікаційну функцію можуть виконувати 

також інші елементи комплексу маркетингу. Наприклад, дизайн впакування, 

характеристики товару та його ціна іноді грають значно більшу  інформаційну 

та стимулюючу роль для споживача, ніж реклама. Так, традиційний склад 

комплексу просування має найбільшу практичну значимість для українських 

підприємств, а на ринках розвинених країн в сфері роздрібної торгівлі зростає 

роль таких елементів просування, як мерчандайзинг («атмосфера» магазину), 

інформація в торговельних точках і на упаковці, реклама в місцях продажу й 

схвальні відзиви вдоволених товаром покупців, виставки, демонстрації, 

вручення сувенірів, сервісна політика, розробка товарних знаків, створення 

фірмового стилю й упаковки. 

Отже, маркетингові комунікації є ширшим поняттям від просування 

продукції завдяки наявності багатосторонніх комунікативних зв’язків між 

ринковими суб’єктами не тільки під час надходження товару від виробника до 

споживача, а й під час дослідження ринку, розроблення нового товару, 

налагодження поставок сировини та матеріалів, виконання фінансово-

розрахункових операцій, створення позитивного іміджу підприємства, 

формування відносин з громадськістю. Під маркетинговими комунікаціями 

розуміються інформаційно-психологічні зв’язки між ринковими суб’єктами, які 

встановлюються для забезпечення їх господарської діяльності з метою 

підтримання довготривалих взаємовигідних стосунків між ними в процесі 

створення певних цінностей. 

Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, 

переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а 

також створення позитивного іміджу фірми. Вважається, що комунікації 

використовуються для того, щоб подолати брак поінформованості 

(інформаційні бар'єри), заниженої оцінки (бар'єри довіри), тоді як просування 

пов'язано з діями споживача, покликаними подолати фізичні і фізіологічні 

бар'єри інертності, бар'єри ризику, бар'єри з боку товарів-субститутів. 
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Таким чином, розгляд трактувань дефініцій з літературних джерел 

доводить, що на теперішній час немає чіткого розділення між визначеннями 

«просування» та «маркетингові комунікації». Просування мусить активізувати 

споживача, підштовхнути його до прийняття рішення про покупку. 

Маркетингові комунікації покликані створити обізнаність споживача, 

забезпечити знання та мотивувати його до придбання товару. Маркетингові 

комунікації варто розглядати як управління процесом просування товару на 

всіх етапах – перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після 

споживання.  

 

МАРКЕТИНГОВІ ЧИННИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕСУ 

ВИРОБНИКІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 

Старостенко Анжела Миколаївна, студентка 

Науковий керівник  Ярмош Олена Віталіївна, 

к.ф.-м.н., доцент кафедри менеджменту, 

Українська інженерно-педагогічна академія,  м. Харків 

 

Дослідження навколишнього ринкового середовища – це те, з чого 

розпочинається маркетинг в цілому, оскільки надає інформацію керівництву 

щодо конкурентів, стану ринку, рівня попиту, цінової політики та в цілому 

інформації про споживача (клієнта). 

Актуальним на сьогодні є питання управлінням будівництвом 

багатоквартирних будинків, що зумовлює зростання конкуренції між заводами 

виробниками металоконструкцій (опори між поверхами, паркани, конструкції 

для шпаклювання на висоті, «сендвіч-панелі» тощо). Конкуренція між такими 

підприємствами дуже активна, тому їх маркетингова служба націлена на 

підвищення рівня конкурентоспроможності, а керівництво постійно 

реорганізовує інструменти управління та аналізує конкурентні чинники для 

отримання позитивних результатів бізнесу. Для забезпечення маркетингових 

чинників необхідно виявити ті фактори, які впливають на відношення клієнтів 

до підприємств в цілому та продукцію, а також на їх основі розробити 
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адекватну ринковим умовам програму забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств. 

В сучасній науці під чинниками маркетингу розуміють основні фактори, 

які сприяють формуванню стратегії підприємства на ринку, методам 

виробництва продукції, збуту, реклами та цінової політики. 

Дослідження показують, що забезпечення конкурентоспроможності 

виробників металоконструкцій має відбуватись за рахунок функціонування 

ефективного механізму управління маркетинговими чинниками. Вплив 

маркетингових чинників на конкурентоспроможність підприємства складається 

із чотирьох основних компонентів: конкурентоспроможності продукції 

підприємства; конкурентоспроможності торговельної марки підприємства; 

конкурентоспроможності самого підприємства як організаційно-економічної 

системи та конкурентоспроможності потенціалу підприємства [1, С. 60]. В 

табл. 1 наведемо маркетингові чинники сучасного бізнесу на прикладі 

виробників металоконструкцій. 

Із часів розпаду Радянського Союзу Україна зберегла високий 

промисловий потенціал, кваліфіковані кадри, актуальні напрацювання в 

багатьох галузях науки і техніки. Однак в сучасних ринкових умовах будь-який 

найбільш досконалий промисловий виріб повинен бути 

конкурентоспроможним, а тому вимагає правильної організації системи збуту. І 

якщо системи збуту товарів народного споживання вже являють собою досить 

розвинутий і сучасний ринковий механізм, то системи збуту товарів, 

споживачем яких є підприємства, поки ще далекі від досконалості [2, С. 158]. 

Таблиця 1 

Маркетингові чинники сучасного бізнесу на прикладі виробників 

металоконструкцій 

Основні маркетингові чинники На прикладі виробників металоконструкцій для будівництва 

Маркетингова поведінка на ринку збуту Розробка стратегії поведінки на ринку заводів металоконструкцій, 

шляхом вигравання вигідних тендерів на поставку конструкцій. 

Політика просування продукції та 

розбудова їх каналів розподілу 

Організація чинного виробництва, шляхом закупівлі металу тільки 

за сертифікацією EN, що дає змогу імпортувати продукцію. 
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Політика підприємств у сфері реклами, 

комунікацій, формування іміджу та 

брендингу 

Виключно професійний набір персоналу відділів постачання та 

продажу. Дотримання строків виготовлення продукції. Налагоджена 

система логістики. 

Товарна та цінова політика 

підприємства 

Виготовлення товару (конструкцій) тільки з «синього» металу, 

формування цінової політики залежно обсягу замовлень та прямих 

витрат. Введення дисконтних систем постійним клієнтам. 

 

Таким чином, чинники маркетингу є невід’ємною частиною сучасного 

ринку продажів. Їх дотримання дає змогу розвиватися на ринку та формувати 

імідж компанії, яка використовує якісну сировину, дотримується норм та 

правил виробництва, наймає професійний персонал. Та, найважливіше, це 

цінова політика, яка є однією із ключових умов під час укладання угод. 

Оскільки відомо, що частка зайнятого ринку є критерієм оцінки успішності 

підприємства в цілому. 
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5 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: 

НАЯВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ 

ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРУ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Бабенко Крістіна Євгенїівна,  

к.фіз.-мат.н., доцент  

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 

 

В умовах глобалізації основним джерелом розвитку країни виступають 

інновації, в основі яких знаходяться наукові розробки, комерціалізацію яких 

сьогодні називають академічним підприємництвом. 

В українському законодавстві відсутня чітка дефініція поняття 

"академічне підприємство" що є однією з перешкод реформування української 

економіки. Більше інформації можна отримати з праць українських 

дослідників. Так, О.М. Кашуба [1] називає академічне підприємництво 

синтезом наукових розробок, освітніх технологій, інновацій, підприємницького 

середовища, бізнесу та факторів ринку. У широкому розумінні "академічне 

підприємництво" - це підприємництво студентів, докторантів, академічних 

кадрів та працівників адміністрації вищого навчального закладу. Знання та 

нововведення, що народжуються у навчальних закладах, є товаром для 

продажу. Заклад може їх передати безкоштовно чи за правомірну оплату - це 

ліцензійна угода, продаж патенту, послуги і експертизи для економіки, надання 

бібліотечних засобів, консультативні послуги, надання спеціалізованої 

апаратури [2]. Фірми, що виникають при навчальних закладах трактуються 

загальним поняттям - інтелектуальне або академічне підприємництво. 

Головну роль у розвитку академічного підприємництва відіграють 

установи, що підтримують контакти сфер науки і бізнесу, зокрема центри 

трансферу технології, інкубатори академічного підприємництва, науково-

технологічні парки, які виконують роль посередника між науково-дослідним 
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сектором і економікою, тощо. 

У побудові академічного підприємництва в більшій мірі Україна 

спирається на досвід Польші та Росії. Серед польських дослідників найвагоміші 

публікації Л. Квєцінські, К.Б. Марусяк, К. Засядли, Г. Громада, Т. Ціхоскі, М. 

Колодзейські. в Росії  - публікації І. Падеріна. Спільними ознаками всіх 

підходів є те, що академічне підприємництво дає змогу формувати серед 

студентів та працівників ВНЗ ініціативних, самостійних, професійних 

економічно активних підприємців, сприяє розвитку знань для прийняття 

управлінських, технологічних, організаційних рішень на вимогу ринкового 

середовища, попиту і пропозиції, попиту малого та середнього бізнесу, 

виступає фактором інтеграції та партнерства між наукою, освітою та бізнесом, 

що надає переваги кожному із цих суб'єктів.  

Активізація зусиль у сфері академічного підприємництва позитивно 

впливає на розвиток регіону. Це проявляється у зростанні кількості робочих 

місць та зайнятості населення, розвитку регіональної інфраструктури, 

підвищенні рівня життя населення, зменшенні витрат місцевого бюджету, 

пов'язаних з безробіттям; збільшенні надходжень в місцевий бюджет [3].   

У роботах багатьох авторів академічне підприємництво є основним 

механізмом трансферу технологій, що дозволяє вченим скорочувати 

інноваційний лаг винаходу на 12-15 років. 

Академічне підприємсво охоплює наступні види діяльності: формальна 

комерційна діяльність; неформальна комерційна діяльність; некомерційні види 

діяльності. 

Формальна комерційна діяльність передбачає заходи, сконцетровані на 

технологічних винаходах, що захищені за допомогою формальних методів. До 

формальних видів діяльності відносять ліцензвання та формування спін-офф. 

Неформальна комерційна діяльність формується на знаннях, що не 

можуть бути захищені формальними методами, а лише шляом таких захисних 

засобів, як авторське право або товарний знак. Сюди відносять літературні та 

художні твори, консультування, програмне забезпечення, тощо. 
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Некомерційна діяльність академічних підприємств здійснюється для 

підвищення добробуту підприємця. До цього виду відносять організацію 

виставок, проведення публічних лекцій, неофіційне консультування. 

У зарубіжних науково-дослідних університетах особливу увага у 

трансферті технологій відіграють спін-офф. Підтримка спін-офф здійснюється 

через спеціальні структурні підрозділи по передачі технологій. 

До обовязків цього підрозділу входить організація сприятливих умов для 

вчених, що займаються дослідницькою діяльністю, а саме: забезпечення 

необхідною інфраструктурою (лабораторіями, обладнанням); підбор персоналу 

для здійснення проекту; залучення до проектів інвесторів; консультування 

вчених з питань ліцензування та патентування; забезпечення захисту 

інтелектуальної власності; поміч вчених у створенні спін-офф. 

Важливою формою академічного підприємництва є також старт-апи 

підприємства,  засновані випускниками та викладачами ВУЗів, що отримали 

ліцензії на трансфер технологій. 

Найбільш цікавими країнами щодо трансферу технологій є Фінляндія,  

Канада, Японія, США, тому що саме в цих країнах спостерігаються великі 

обсяги фінансування наукових досліджень та формування НДДКР. 
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В современном обществе интеллектуальный капитал становится основой 

богатства. Именно он определяет конкурентоспособность экономических 

систем, выступает ключевым ресурсом их развития. В процессе создания, 

трансформации и использования интеллектуального капитала участвуют 

коммерческие предприятия, государственные и общественные учреждения 

и организации, т. е. все субъекты рыночных отношений. Способность 

экономики создавать и эффективно использовать интеллектуальный капитал 

все в большей мере определяет экономическую силу нации, ее благосостояние. 

Проведенные нами исследования на промышленных предприятиях 

показывают, что понятие интеллектуального капитала шире, чем более 

привычные понятия интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. Вместе с тем оно близко по смыслу к понятию «неосязаемый 

капитал», используемому в работах по экономической теории и эконометрике с 

начала 70-х годов XX века. Приведем простой пример: разрыв между 

балансовой стоимостью фирмы Microsoft и ее рыночной капитализацией в 1999 

году доходил до двух порядков (100 раз). Основу этого разрыва составляют 

интеллектуальные активы. Основная часть этих активов непосредственно 

связана с персоналом компании. Следует согласиться с тем, что весьма 

неоднозначной представляется ситуация, в которой компания не 

предпринимает никаких действия для управления таким объемом активов [1]. В 

современном понимании интеллектуальный капитал – это ясные, 

недвусмысленные, передаваемые знания, которыми обладает организация; 

знание, которое может быть конвертировано в стоимость. Определение 

интеллектуального капитала может формулироваться по-разному, в 

зависимости от того, какой его аспект рассматривается. Так, экономисты 

определяют интеллектуальный капитал как форму капитализации 

интеллектуального потенциала, в деловой прессе интеллектуальным капиталом 

часто называют патенты, управленческие навыки, процессы, технологии, опыт, 
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связи с потребителями и поставщиками и знания о них. В практике бизнеса 

интеллектуальным капиталом часто считают совокупность нематериальных 

активов организации, которые доступны к оцениванию и управлению, хотя и не 

зафиксированы формально в документации [1]. 

Современная структурная перестройка, вызванная глобализационными 

изменениями, привела к кардинальной перестройки материального и 

человеческого факторов в общественном развитии. На современной стадии 

развития общества производительные силы человека реализуются в форме 

человеческого капитала, наиболее ценным его активом становятся образование 

знания и опыт. Отсюда актуальной является проблема определения структуры 

(составляющих) интеллектуального капитала, с использованием которых 

происходит его формирование. 

Чаще всего интеллектуальный капитал связываю и практически 

отождествляют с человеческим капиталом. [2]. Вместе с тем, на наш взгляд, 

интеллектуальный капитал  следует рассматривать как более широкую 

категорию, чем человеческий капитал. А именно, интеллектуальный капитал 

состоит из человеческого, организационного (структурного) и 

потребительского (клиентского) капитала [3]. Структура отдельных 

составляющих интеллектуального капитала представлена нами в табл.1. 

Таблица 1  

Структура отдельных составляющих интеллектуального капитала 

Интеллектуальный капитал предприятия 

Человеческий капитал Организационный капитал Потребительский капитал 

Знаний 

Навыки 

Творческие способности 

Моральные ценности 

Культура труда 

Техническое и программное 

обеспечение 

Патенты  

Товарные знаки 

Оргструктура 

Связи с потребителями 

Информация о потребителях 

История взаимоотношений с 

потребителями 

 

 

Следует понимать, что такое разделение интеллектуального капитала на 

виды достаточно условно, так как в реальности они не обособлены, а 

существуют совместно, порождая эффект синергии. Существуют и иные 

модели структуры интеллектуального капитала, например, разделение его на 
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внешнюю структуру (соответствует потребительскому капиталу), внутреннюю 

структуру (организационный капитал) и индивидуальные компетенции 

(человеческий капитал). Также можно условно разделить интеллектуальный 

капитал на собственно интеллектуальный – к нему относятся знания, 

информация, технологии и т. п. – и эмоциональный, то есть эмоции, ценности, 

символы, культура, репутация, философия компании и так далее [1]. 

Человеческий, организационный и потребительский капитал 

взаимодействуют друг с другом. Недостаточно инвестировать в каждый из них 

по отдельности. Они должны поддерживать друг друга, создавая 

синергетический эффект [4], и тогда происходит перекрестное влияние одних 

видов нематериальных активов на другие. 

В такой постановке вопроса человеческий капитал – это часть 

интеллектуального капитала, имеющая непосредственное отношение к 

человеку. Он представляет собой знания, практические навыки, творческие и 

мыслительные способности людей, их моральные ценности, культуру труда. 

Данный капитал важен при проведении инноваций и любого обновления [10].  

Человеческий капитал прирастает двумя способами: предприятие использует 

максимальный объем знаний своих сотрудников; максимальное число 

сотрудников владеет знаниями, способными принести пользу предприятию. 

Организационный (структурный) капитал – это часть интеллектуального 

капитала, имеющего отношение к организации в целом. Сюда входят 

процедуры, технологии, системы управления, техническое и программное 

обеспечение, оргструктура, патенты, бренды, культура организации, отношения 

с клиентами. Данный вид капитала контролирует использование человеческого 

капитала в организационных системах, преобразуя информацию. 

Организационный капитал – это собственность компании, поэтому он может 

быть объектом купли-продажи [2]. Для формирования организационной 

составляющей интеллектуального капитала все большее значение в 

современных организациях придается информационным технологиям, которые 

в определенной мере формируют организационный капитал. 
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Структурный капитал, подобно человеческому капиталу, эффективен 

только в контексте стратегических целей предприятия. Сама ценность 

структурного капитала, как и капитала вообще, определяется не его наличием, 

а эффективностью использования [4]. Таким образом, можно утверждать, что 

структурный капитал является проявлением организационных способностей 

предприятия отвечать требованиям рынка, возможности их использования 

вновь и вновь для создания новых ценностей. 

Потребительский (клиентский) капитал – капитал, складывающийся из 

связей и устойчивых отношений с клиентами и потребителями. 

Потребительский капитал формируют, главным образом, для создания такой 

структуры, которая позволит потребителю продуктивно общаться с персоналом 

компании [2, 4]. С этой структурной составляющей интеллектуального 

капитала связано, кроме клиентов, фирменного наименования, каналов сбыта, 

лицензионных и других договоров, все шире распространяющееся понятие 

брендов. Бренд качественно отличается от обычной рекламы. Такая торговая 

марка резко повышает вероятность того, что покупатели не будут испытывать 

необходимость в мучительном выборе из числа конкурирующих товаров. Не 

случайно, поэтому в ряде компаний (HP, Samsung, Pioneer, Colgate, Sony, 

Bentley, Mercedes, Microsoft и т.п.) в сфере высшего руководства существует 

специальная должность директора по торговой марке. Именно этот директор 

нацеливает управление на то, чтобы развитие торговой марки способствовало 

укреплению конкурентоспособности всей фирмы в целом [2]. Потребительский 

капитал создается приверженцами продукции предприятия, т. е. его 

заказчиками, клиентами. Проявляются предпочтения клиентов тремя 

способами: клиенты обращаются к услугам главным образом только «своего» 

предприятия; бизнес предприятия растет за счет доли его постоянных клиентов; 

клиенты предприятия невосприимчивы к призывам и обещаниям конкурентов 

(ценовая толерантность). 

Человеческий, организационный и потребительский капитал должны 

взаимодействовать друг с другом. Нельзя инвестировать в каждый из них по 
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отдельности, если хочешь, чтобы они поддерживали друг друга, создавая 

синергетический эффект. Именно в этом случае, происходит перекрестное 

влияние одних видов нематериальных активов на другие. 
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Основними факторами економічного зростання є ресурси та інновації. 

Останні роки розвитку національних інноваційних систем у багатьох країнах 

світу переконливо засвідчують, що саме державне регулювання інноваційної 

діяльності, орієнтація економіки на науково-інноваційний розвиток, державна 

фінансова підтримка інноваційних процесів, стимулювання інновацій через 

механізми пільгового оподаткування й кредитування, нарощення інноваційної 

інфраструктури, створення потужної інвестиційно-інноваційної платформи 

виводять їх на лідерські позиції у сфері інновацій.  

Але слід зауважити, що питома вага підприємств України, що займалися 

інноваціями у 2016 році, склала лише 18,9% [1]. Для порівняння, частка 

інноваційно-активних підприємств в країнах Євросоюзу досягає 67%. Отже, 

сучасний стан інноваційного розвитку України та її регіонів за результатами 

впровадження інновацій не задовольняють потреб сучасного суспільства для 

оптимального розвитку. В підтвердження цього факту проведемо аналіз стану 

інноваційного розвитку підприємств Полтавського регіону. У 2016 році на 

Полтавщині частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості 

промислових підприємств складала 14% і не перевищувала середній рівень по 

Україні (18,9%) і за цим показником область посіла 19 місце серед регіонів 

держави.  

Кінцевим результатом інноваційної діяльності є, насамперед, розробка та 

впровадження нових виробничих процесів і створення та освоєння нової чи 
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значно вдосконаленої продукції. У 2016 році в промисловості області 

інноваційною діяльністю займалися 25 підприємств, що на 16,67% менше в 

порівнянні з 2015 роком (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Кількість підприємств Полтавської області, які займались інноваційною 

діяльністю у 2014 – 2016 рр. 
Показники Роки Темп зростання, % 

2016/2015 2014 2015 2016 

Усього: 33 30 25 83,33 

з них:     

мали витрати на інноваційну діяльність  31 27 28 103,70 

впроваджували інновації 28 27 23 85,19 

впроваджували інноваційні види продукції 19 19 16 84,21 

впроваджували нові технологічні процеси 10 10 12 120,00 

реалізовували інноваційну продукцію, що 

заново впроваджена або зазнала технологічних 

змін протягом останніх трьох років 

24 24 22 91,67 

Джерело: складено автором за даними [1] 

Кількість підприємств Полтавської області, які впроваджували 

інноваційні види продукції у 2016 році також демонструє зниження в 

порівнянні з 2015 на 15,79%. Серед впроваджених 31,87% займають інноваційні 

види машин, устаткування, прилади, апарати тощо. 

Таблиця 2 

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 

2014 – 2016 рр. 

 

Показники 

2014 рік 2015 рік 2016 рік Темп 

зростання, 

% 

2016/2015 

 

тис. грн. 

% до 

загального 

обсягу 

 

тис. грн. 

% до 

загального 

обсягу 

 

тис. грн. 

% до 

загального 

обсягу 

Усього 348459 100,00 128526 100,00 213316 100,00 165,97 

у тому числі за 

напрямами 
       

дослідження і 

розробки 
218295 62,65 109612 85,28 33763,2 15,83 30,8 

придбання 

машин, 

обладнання та 

програмного 

забезпечення 

128277 36,81 14621,8 11,38 173612 81,39 1187,35 

інші зовнішні 

знання 
11 0,003 100 0,078 50 0,023 50,00 

інше 1876,5 0,54 4192,3 3,26 5891,1 2,76 140,52 

Джерело: складено автором за даними [1] 
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Слід зазначити, що виключно нову для ринку продукцію впровадили 

лише 4 підприємства (8 найменувань), що свідчить про низький рівень 

оновлення ринку вітчизняними інноваціями. 

У 2016 році спостерігається збільшення на 20% кількості підприємств , 

що впроваджували інноваційні процеси в порівнянні з 2015 роком. Впровадили 

нові або вдосконалені методи обробки та виробництва продукції (технологічні 

процеси) 25 підприємств з яких 15 – маловідходних, ресурсозберігаючих. Як 

видно з таблиці 1, витрати на інноваційну діяльність проводило 28 підприємств, 

зо склало 3,7% зростання в порівнянні з показником 2015 року.  

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 

у 2014 – 2016 рр. подано у таблиці 2. Так у 2016 році підприємствами було 

витрачено 213,3 млн. грн. (у 2015 р. – 27 підприємств витратили 128,5 млн. 

грн.). 

Слід відзначити, що у 2016 році темп зростання витрат на інноваційну 

діяльність склав 65,97% від їх обсягу у 2015 році. Дані таблиці 2 свідчать, що у 

2016 році із загального обсягу витрат на інноваційну діяльність лише 0,86% 

припало на здійснення зовнішніх 81,39% – на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення. Також було витрачено 2,76% коштів (інше) на 

навчання та підготовку персоналу для розробки та запровадження нових або 

значно вдосконалених продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового 

запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі створення та 

запровадження інновацій [2].  

Важливим показником інноваційної діяльності підприємств є питома вага 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції. Так у 2015 

році частка інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції склала 1,4%, а у 2016 році – лише 1,2%, що є свідченням 

низького рівня виробництва інноваційної продукції.  

В ході проведеного аналізу інноваційної діяльності підприємств 

промисловості Полтавщини виявлено недостатній рівень інноваційної 

активності промислових підприємств, недостатня кількість науково-технічних 
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кадрів, задіяних для проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт.  

Тож було виявлено що у напрямі інноваційного розвитку існує ряд 

проблем, які гальмують розвиток інноваційних процесів використання 

накопиченого інноваційного потенціалу, зокрема у промисловості. 

Найбільшими проблемами, що гальмують ведення бізнесу в області, і 

зокрема інноваційної діяльності, залишаються нестабільність державної 

підтримки, зокрема у фінансуванні, складність подакової політики і податкових 

ставок для підприємств.  

Насущною проблемою в інноваційній сфері, як і в минулому, залишається 

низька сприйнятливість підприємницького сектору до інновацій, що 

унеможливлює зростання продуктивності праці й зниження енергоємності 

виробництва.  

Такий стан інноваційного розвитку практично не дає підґрунтя для 

модернізації і структурної перебудови економіки, тобто її якісного оновлення. 

Але основним фактором погіршення стану інноваційної сфери залишається 

несформованість у повній мірі інституційних умов для розвитку інноваційної 

інфраструктури (технопарків, технополісів, високотехнологічних інноваційних 

підприємств, венчурних фондів, центрів трансферу технологій тощо). 

Ключовими джерелами інноваційного потенціалу є інформаційні ресурси, 

результати наукових відкриттів, фундаментальних досліджень, винаходів, 

дослідно-конструкторських та наукових розробок.  

Тому, формування та ефективне використання інноваційного потенціалу, 

як певної сукупної здатності прикладної і фундаментальної науки 

забезпечувати впровадження інновацій у процес оновлення продукції на 

виробництві, можливе лише за умов наявності у регіоні належного 

фінансування заходів спрямованих на розвиток інноваційної інфраструктури; 

залучення до інноваційної діяльності висококваліфікованих наукових і 

інженерних кадрів і розробка системи їх мотивації; розвиток інформаційного 

забезпечення; розробка комплексу інструментів підтримки малих та середніх 
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підприємств для провадження інноваційної діяльності. Адже запорука 

ефективного розвитку інноваційної сфери держави прямо пропорційно 

залежить від розвитку кожного її регіону. 
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В даний час, мабуть, самим ефективним шляхом зростання ринкових 

позицій для промислового підприємства є безперервний його розвиток. 

Використання інновацій в сучасних умовах господарювання забезпечує 

успішний розвиток підприємства, видів економічної діяльності, і тим самим 

розвиває національну економіку держави. Тож керівництву підприємства 

необхідно обрати один з двох шляхів ефективної реалізації інноваційної 

діяльності або впровадження інновацій у хаотичному порядку, або ж їх 

впровадження відбувається відповідно до корпоративної стратегії підприємства 

і логіки загального розвитку бізнесу. Другий шлях є найбільш ефективним і 

перспективним. Але не дивлячись на вірно обрану корпоративну стратегію 

розвитку, слід завжди пам’ятати, що в процесі її впровадження, може постати 

питання про реалізацію та управління інноваціями, і тому для підприємств які 

провадять інноваційну діяльність проблема управління проектами є вельми 

серйозною, оскільки від цього залежить загальна ефективність діяльності 
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підприємства. В той же час в Україні ніколи не займались прорахуванням і 

аналізом ефективності інноваційного проекту, а з іншого – взагалі управління 

проектами до цього часу не визначається сферою професійної діяльності. Для 

того щоб оптимізувати матеріальні ресурси, реалізовувати цілі проекту в менші 

терміни, і найголовніше мати можливість провести успішне управління і 

контроль під час здійснення інноваційного проекту, управлінська сфера 

підприємства повинна використовувати методології управління проектами як 

інструмент планування і координації в процесі реалізації інноваційного 

проекту, і що в свою чергу являється заворгом ефективної інноваційної 

діяльності підприємства. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», «інноваційний 

проект – це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх 

необхідних заходів (зокрема інвестиційних) щодо створення і реалізації 

інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції» [1]. Отже, інноваційний 

проект є складною системою процесів, які в свою чергу взаємообумовлені та 

взаємопов’язані за ресурсами, термінами та виконавцями заходів, що 

направлені на досягнення конкретних цілей, або ж завдань, у пріоритетних 

напрямах розвитку науки і техніки. 

Управління інноваційним проектом – процес управління людськими, 

матеріальними та фінансовими ресурсами проекту, який забезпечує досягнення 

запланованих результатів на основі узгодження інтересів і ефективного 

координування взаємодії учасників проекту протягом всього його життєвого 

циклу. На проектному рівні управління інноваціями особливістю є оперативне 

та адекватне реагування на зміни які відбуваються у зовнішніх і внутрішніх 

умовах господарювання. В той же час їх не завжди можна однозначно оцінити. 

Тому проектне управління доцільно розглядати як відкриту, динамічну, 

адаптивну систему ймовірнісного характеру. 

Для ефективного впровадження та реалізації інноваційних проектів 

істотне значення має його фінансове обґрунтування та фінансування. Основним 

джерелом фінансування інноваційного розвитку в 2012 – 2016 роках (табл. 1) 



 141 

були власні кошти підприємств, питома вага яких у 2016 році склала 94,86% у 

загальному обсязі фінансування технологічних інновацій. 

Таблиця 1 

Структура джерел фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств в 2012 – 2016 роках  
Джерела фінансування,  

% 

Роки 

Всього Власні 

кошти  

Кошти 

державного 

бюджету 

Кошти 

іноземних 

інвесторів 

Інші 

джерела 

2012 100,00 63,90 1,95 8,67 25,48 

2013 100,00 72,92 0,26 13,11 13,71 

2014 100,00 84,98 4,47 1,80 8,74 

2015 100,00 97,20 0,40 0,42 1,98 

2016 100,00 94,86 0,77 0,10 4,27 

Джерело: складено автором за даними [2] 

Проаналізувавши структуру наведену в табл. 1 бачимо, що за останні три 

роки спостерігається значне скорочення джерел фінансування за рахунок 

коштів державного бюджету, іноземних інвесторів та інших джерел, що 

змусило підприємств за рахунок власних коштів здійснювати фінансування 

інноваційного проекту . 

Оскільки джерелом власних коштів підприємства, що спрямовуються на 

інноваційну діяльність є прибуток, а зважаючи на те, що інноваціям 

притаманний високий рівень ризику, це значить що повна гарантія позитивного 

результату практично відсутня, тому майбутня ефективність, і напевно взагалі 

діяльність будь-якого підприємства на даному етапі розвитку інноваційної 

діяльності в Україні опосередковано залежить від правильності ведення 

управління інноваційного проекту. Тому, в процесі управління інноваційного 

проекту доцільно враховувати і проводити мінімізацію ризику під час реалізації 

інноваційного проекту, тобто своєчасно прораховувати ризики і розробляти 

заходи щодо мінімізації які повинні стояти не на останньому місці в 

проектному управлінні. Також керівництво повинно пам’ятати, що чим більше 

локалізований інноваційний проект, тим вищий ризик в інноваційній 

діяльності. Якщо ж таких проектів багато і вони в галузевому плані 

розосереджені, ризик мінімізується, а ймовірність успіху зростає. Тому залогом 

успішної інноваційної діяльності підприємства є розробка декількох 
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інноваційного проекту. Прибуток від реалізації всіх успішних інноваційного 

проекту є настільки великий, що покриває витрати по всіх іншим 

малоуспішним розробкам. Як правило, найбільший рівень мінімізації 

ризикованості інноваційного проекту досягається використанням не одного, а 

певної сукупності методів, які скорочують ризики на всіх стадіях реалізації 

проектів.  

Так як під час реалізації проекту зазвичай змінюються зміст і обсяги 

робіт, склад виконавців, що призводить до зміни структури проекту, в 

інноваційному менеджменті управління проектами є одним із найскладніших 

видів діяльності. Таким чином, ефективне управління інноваційними проектами 

ґрунтується на інтеграції методики і технології управління людськими, 

матеріальними і фінансовими ресурсами, також не можливо обійтися без 

вміння узгодження інтересів багатьох його учасників і тим самим злагоджено 

розв’язувати виробничі завдання, а також в умовах невизначеності та ризику 

знаходити оптимальні рішення. 

Підводячи підсумки нашого дослідження можна сказати що 

незадовільний рівень інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, є 

наслідком, в першу чергу використання неефективних підходів до управління 

підприємствам, що є чинником незадовільного розвитку економіки України в 

цілому. Разом з тим в сучасних умовах господарювання, негативні тенденції 

впровадження та реалізації інноваційної діяльності викликані недостатнім 

фінансуванням підприємств, що забезпечують сталий розвиток економіки в 

цілому, ця проблема опосередковано є також наслідком низького рівня 

зацікавленості керівництва підприємства в інноваціях, в їх впровадженні, 

розвитку і ефективному управлінні, що в свою чергу призводить до низького 

рівня розвитку підприємства, який знижує його інвестиційну привабливість як 

на зовнішньому так і на внутрішньому інвестиційних ринках. Щоб подолати, 

або знизити рівень деструктивного впливу вказаних негативних факторів в 

роботі промислових підприємств потрібно задовольнити гостро виражену 

потребу суттєвого покращення системи управління інноваційною діяльністю, 
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оскільки відсутність ефективного інноваційного розвитку і взагалі 

впровадження будь яких інновацій на підприємствах призведе до подальшого 

морально старіння основних засобів промисловості. 
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На сучасному етапі  потенціал країни визначається зовнішньо-

економічною  діяльність підприємств, залученню іноземних інвестицій, 

формуванню економіки відкритого типу.  Зовнішньоекономічна діяльність, що 

визначає конкурентні переваги на світовому ринку товарів та послуг шляхом 

запровадження комплексу сучасних форм та методів міжнародних економічних 

відносин, техніко-технологічних вдосконалень. 

В Україні набуває все більшої актуальності висока фінансова залежність, 

це призводить до погіршення  вкладу інвестицій в економіку країни.  Тому 

нестабільність в економіці країни, потребує  від керівників по-новому 

розглядати сучасний стан інвестиційної діяльності.  

Вивченням  інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств займалися 

науковці такі як: І. Бланк, Т. Майорова, А. Музиченко, А. Пересада, Ф. 

Федоренко, О. Ястремська [1].  

За договором зона вільної торгівлі між Україною і ЄС чинитиме 

додатковий конкурентний тиск на українські підприємства, але водночас 

пропонуватиме нові можливості для залучення інвестицій, технологічної 
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модернізації. Обсяг прямих інвестицій протягом зображено на рис.1. 

 

Рис. 1 Обсяг  прямих інвестицій млд. доларів США 

За даними Держстату у 2016 році іноземні інвестори в Українську 

економіку вклали 4405,8 млн.дол. США прямих інвестицій  проти 3763,7 

млн.дол.США у 2015 році. Натомість на 31.12.2016 найбільші обсяги 

надходжень прямих інвестицій були спрямовані до фінансових та страхових 

організацій – 10 324,4 млн.дол.США та підприємств промисловості – 

9 550,2 млн.дол.США [2]. 

За сучасного політичного становища України інвестиційна діяльність 

пов’язана з низкою проблем, що заважають здійсненню інвестицій   у фінансові 

активи: фінансовий ринок наповнений ризиками політичної нестабільності, 

фінансовий ринок пропонує обмежений набір фінансових активів для 

інвестування, наявність кризи недовіри, відсутність мотивації,  висока 

залежність від розвинутих ринків. 

Таким чином для подальшого покращення інвестиційного клімату України 

актуальним питанням сьогодення є ефективне переоснащення вдосконаленої  

правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів,  

сприятливого забезпечення інвестиційного клімату  при формуванні  підґрунтя  

збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  
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Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 

 

В умовах поширення інтеграційних процесів конкурентоспроможність та 

стійкий розвиток окремого підприємства  підвищується в разі його залучення 

до складу інтеграційних структур. Виходячи зі специфіки розвитку вітчизняної 

промисловості, у якій значна частка приходиться на металургію (cтаном на 

2016 р. Україна входила до десяти світових виробників сталі)  провідні 

капіталостворюючі інтеграційні структури зародилися саме у цій галузі і мають 

назву промислово-фінансові групи (у подальшому ПФГ).  На базі вітчизняних 

металургійних комплексів концентрувалися фінансові структури, про що 

свідчить сама назва груп. Сьогодні промислово-фінансові групи є 

найпотужнішими інеграційними структурами в економіці України і лише вони 

можуть конкурувати на більш менш гідному рівні зі світовими 

траснаціональними компаніями.  

Вважаємо, що ефективним шляхом  інноваційного розвитку країни є 

зміцення машинобудівного сектору шляхом залучення машинобудівних 

підприємств до вітчизняних ПФГ. Таке поєднання з вертикальною інеграцією  

дозволить подовжити технологічний ланцюжок та отримити суттєвий 

синергетичний ефект [1].  Саме вітчизняні ПФГ є  носіями інноваційно-

інвестиційного потенціалу для розробки нової техніки, впровадження інновацій 

у високотехнологічні виробничі галузі.  

Серед зарубіжних і вітчизняних вчених істотний внесок у дослідження 

питань інноваційного розвитку та його інвестиційне провадження зробили  О. І. 

Амоша, В. М. Геєць, Е. М. Забарна, Н. П. Мешко, В. О. Кузьмінський, Г. К. 

Яловий, Д. М. Стеченко, І. В. Юхновський, Весельська К.А.  та інші 
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дослідники. Однак мало уваги приділено можливостям вітчизняних ПФГ в 

інноваційному підйомі країни. 

Сьогодні Україна виробляє продукцію переважно трудомістку та 

матеріаломістку, а головну частку експорту складає сировина. В  Україні 

переважно розвинуті ІІІ та ІV технологічні уклади, їх сумарна питома вага 

складає 95% [2].   На V технологічний уклад приходиться  5%, а шостий взагалі 

відсутній.  Якщо й надалі Україна буде намагатися нарощувати  експорт товарів 

нижчих укладів, то їй загрожує ефект «збіднюючого зростання», описаний  

відомим теоретиком міжнародної торгівлі Дж.Бгахваті [3].  Результатом 

поєднання машинобудівних та металургійних підприємств у рамках ПФГ є 

синергетична віддача, що проявиться у показниках фінансово-господарської 

діяльності усіх учасників групи  та матиме відголосок у збільшенні 

бюджетного, соціального та екологічного ефектів на рівні держави.  

У межах вертикальноінтегрованих груп будуть спостерігаться: 

1) операційний синергетичний ефект (синергія організації і логістики); 

2) управлінський синергетичний ефект (синергія менеджменту: 

прийняття рішень, моніторинг, своєчасне коригування заходів та інше).; 

3) інвестиційний синергетичний ефект (спрощення процедури та 

збільшення обсягів інвестування за умови узгодженості інтересів); 

4) комутаційний синергетичний ефект (зниження залежності учасників від 

кон’юнктури ринку). Для машинобудівного підприємства – зменшення 

залежності від ринкового попиту через збільшення обсягів споживання 

металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) групи, які 

потребують оновлення обладнання. Для металургійних заводів та ГЗК – 

зменшення залежності від кон’юнктури світового ринку. 

5) інноваційний синергетичний полягає у створенні інноваційної 

продукції у власних венчурних фондах, прискоренні запровадження власних 

інновацій у виробництво, зменшення залежності учасників груапи від імпорту 

галузевих науково-технічних розробок. 

У промислово-фінансовій групі, як структурі інтеграції банківського та 
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фінансового капіталу набирають сили фінансові можливості для інноваційного 

розвитку ін. У рамках ПФГ збільшується частка банківського кредитування на 

пільгових умовах, зменшується потреба підприємств у власному початковому 

капіталі для інноваційних досліджень.  

Таким чином, без зміцнення власного промислового ядра на базі новітніх 

технологій Україна не посяде гідне місце у міжнародному поділу праці. При 

збереженні експортносировинної орієнтації Україна втрачає можливість 

поступового інноваційного розвитку шляхом виготовлення машинобудівної 

продукції вищих укладів. Важливо, щоб зміцнення машинобудівного сектору 

відбувалося у рамках конкурентоспроможних інтеграційних структур, якими на 

сьогодні в Україні є промислово-фінансові групи, до складу яких входять усі 

вітчизняні  гірничо-збагачувальні комбінати. Подовження технологічних 

ланцюжків та синергія при ефективному управлінні сприятиме зміцненню 

кожного учасника та групи в цілому, що призведе до економічного, соціального 

та екологічного ефектів на рівні країни. Посилення купівельної спроможності 

населення стане запорукою попиту на більш технологічні товари. 
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Ефективна інвестиційна діяльність – запорука розвитку сучасної 

економіки підприємства, галузі, країни. Залучення інвестицій, у тому числі 

http://www.seinstitute.ru/Files/Veh6-25_Bhagwati.pdf
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іноземних, забезпечує науково-технологічний прогрес, економічне зростання, 

створення додаткових та збереження існуючих робочих місць, активізацію 

підприємницької діяльності тощо. В той же час аналіз статистичних даних 

показує, що інвестиційна привабливість України досить низька. Для 

підвищення інвестиційної привабливості національної економіки необхідне 

створення сприятливого інвестиційного клімату. 

За даними Держстату України у січні–червні 2017 р. підприємствами та 

організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 155,1 млрд.грн 

капітальних інвестицій, що на 22,5% більше від обсягу капітальних інвестицій 

за відповідний період 2016 р.  

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються 

власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,3% 

загального обсягу.  

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та 

інвентар і транспортні засоби – 50,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 

41,1%. 

На капітальний ремонт активів спрямовано 10,0 млрд.грн капітальних 

інвестицій (6,4% від загального обсягу)[1]. 

Проблеми інноваційного розвитку підприємств розглядаються у багатьох 

публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Александрова В.П.[2],    

Аньшин В.М.[3],   Базилевич В.Д., Ілляшенко С. М. [4], Марченко О. В. [5],  

Фатхутдинов Р.А.  та ін. [6-7], однак, на наш погляд, у них недостатньо 

розглянуті питання, що присвячені формам впровадження інноваційних рішень 

промисловими підприємствами. Так, незаслужено забута така форма як 

інжиніринг. 

Відповідно до пп. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 

інжиніринг — це надання послуг (виконання робіт) із складення технічних 

завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-

економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з 

будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та 
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конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання 

консультації та авторського нагляду під час монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із 

такими послугами (роботами) [8]. 

Головними фірмами по наданню інжинірингових послуг є: АМЕК, Bechtel 

Group Inc., Foster Wheler Corp. В Україні ринок інжинірингових послуг 

розвивається дуже повільно та, в основному,  за допомогою залучення 

іноземних інвестицій. Існує чимало відомих компаній, діяльність яких прямо чи 

опосередковано пов'язана з наданням інжинірингових послуг як на території 

України, так і за її межами. Серед них можна назвати «Універсал інжиніринг», 

«Південтеплоенергомонтаж», «Авалон Інжиніринг», Українська інвестиційно-

інжинірингова компанія, «Теплоелектропроект» [9]. 

Діяльність консалтингових фірм України, в основному, пов’язана з 

управлінським консультуванням [10]. Попит на консалтингові послуги в країні 

залишається низьким з причин складної макроекономічної ситуації та низької 

ділової активності, відсутності досвіду та культури роботи з незалежними 

консультантами, неспроможності потенційних клієнтів оцінити корисність 

консалтингової послуги [11]. Тому цей бізнес потребує розроблення стратегії, 

що направлена на впровадження нових видів діяльності. Нами пропонується у 

якості нової ділової послуги клієнтам, чия робота базується на впровадженні 

інновацій, надавати послуги з інжинірингу на комерційній основі. 
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Успішне функціонування інноваційних систем різних рівнів в значній 

мірі обумовлюється наявністю на ринку та сформованістю їх забезпечення або 

інноваційної інфраструктури. У складі інноваційної інфраструктури особливу 

роль відіграє маркетингова інноваційна інфраструктура інновацій. 

Розробкою теоретичних та практичних засад формування й розвитку 

ринку інновацій займалась велика кількість вчених: Л. Білозір, О. Шуст, 

Ю. Ульянченко, М. Макаров, Н. Перепелиця, Ю. Бажала, Л. Білозор, 

С.Володіна, В.Геєць, О.Дацій, О. Крисальний, М. Садикова, П. Завялін, 

А. Казанцева та ін. Проте спірним залишаються питання елементного складу 

інфраструктури ринку інновацій та шляхи їх формування. 

Маркетингова інноваційна інфраструктура (МІІ) ринку − сукупність 

ринкових суб'єктів, залучених одночасно в інноваційну та маркетингову 

діяльність, та які є елементами маркетингової та інноваційної інфраструктур 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/
http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/270-ref22041104
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ринку (рис. 1). Під маркетинговою інфраструктурою ринку розуміється 

сукупність суб'єктів ринку, яка створює специфічні умови для нормального 

обігу товарів на ринку, для укладення угод купівлі-продажу товарів в частині, 

що залежить від обсягу і якості пропонованих маркетингових послуг [1].  

Відповідно, до складу маркетингової інфраструктури ринку входять: 

спеціалізовані та неспеціалізовані компанії з надання маркетингових послуг 

(дослідних, аналітичних, рекламних, та ін.); професійні маркетингові асоціації, 

що створюються суб'єктами маркетингової інфраструктури, та координують 

функціонування і розвиток маркетингової інфраструктури територіального 

ринку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Зв'язок інноваційної та маркетингової інфраструктур ринку 

В умовах, коли інноваційна активність бізнесу стає одним з ключових 

факторів ринкового успіху, в ряд ключових завдань маркетингової 

інфраструктури ринку входять маркетингова підтримка інноваційних процесів, 

інноваційно-активних підприємств та суб'єктів інноваційної інфраструктури 

ринку [2].  

Основоположним принципом участі маркетингових компаній в 
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інноваційних процесах незалежно від галузі, виду діяльності, масштабності та 

інших характеристик компаній, орієнтованих на впровадження інновацій, є 

включеність в усі етапи розробки та впровадження на ринок інновації, від етапу 

генерування ідеї інноваційного рішення до етапу, коли продукт перестає 

сприйматися ринком як інноваційний і переходить в статус традиційних [3].  

Таким чином, формування маркетингової інноваційної структури ринку − 

це результат взаємної дифузії маркетингових та інноваційних процесів.  

Можна стверджувати, що ринкова успішність інноваційної діяльності або 

конкретної інновації є похідною від того, на якому етапі почали надавати 

маркетингову підтримку [4, 5]. Відповідно, загальне правило − чим на більш 

ранніх етапах розробки інновацій починається її маркетинговий супровід, тим 

вище комерційний потенціал інновації. 

Отже, щоб підвищити ефективність для подальшого розвитку реалізації 

інноваційних процесів у будь-якій сфері необхідними є правдивість інформації 

та її доступність; достатність фінансових ресурсів, в тому числі венчурний 

капітал; об'єктивна та якісна науково-технічна експертиза; захист об'єктів 

інтелектуальної власності; розповсюдження формації та досвіду ефекту 

нововведень; консультування кадрів та організація навчання, а також 

вирішення ще багатьох інших питань. 
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Мінерально-сировинні ресурси  завжди мали величезний вплив на 

економічний розвиток країни, а висока забезпеченість  ними є необхідним 

стратегічним, політичним та  економічним  фактором розвитку національного 

господарства  України.   

Але підприємства, які займаються видобутком та переробкою такої 

сировини як залізна руда, насамперед, забруднюють повітря та середовище, яке 

оточують. Вони займають лідируючі позиції з виробництва твердих відходів, де 

при щорічному видобутку мільярдів тон гірничої маси, третина йде у відходи, 

які взагалі не використовується. Це, передусім, відвали гірских порід та 

хвостовики збагачувальних фабрик.  

Таким чином виникає необхідність щодо збільшення контролю за 

роботою гірничодобувної галузі та зростає соціальна відповідальність кар’єрів і 

гірничорудних підприємств з урахуванням місцевих та державних програм 

розвитку. Ці заходи потребують значних витрат для зміни існуючих систем 

управління, для удосконалення і контролю за безпекою виробництва, безпекою 

працівників підприємства і людей, які проживають на даній місцевості, а також 

за охороною навколишнього довкілля. 

Взагалі, в сучасних умовах розвитку мінерально-сировинний комплекс 

України несе відповідальність за такі стратегічні проблеми як забезпечення 

мінеральними ресурсами внутрішнього і зовнішнього ринків; 

конкурентоспроможність регіональної та національної економіки; подальший 
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розвиток мінерально-сировинної бази; підтримання  та нарощування обсягів 

експортного потенціалу країни, зміни його структури на користь торгівлі 

продуктами переробки та промислової продукції; розвиток обробної 

промисловості та її експортного потенціалу [1].  

Тема розвитку гірничодобувної галузі торкається не тільки нашої 

держави, а і других країн-виробників. Перспективи розвитку гірничо-

металургійного комплексу за останні роки завзято обговорюються на світовому 

рівні. Так, на Даоському форумі в ході дискусії про розвиток світового гірничо-

металургійного комплексу до 2030 р. були розглянуті  потенціальні сценарії 

такого розвитку [2]: 

1. «Альянс зеленої торгівлі». Згідно сценарію держави європейських 

країн вестимуть стратегію «зеленої торгівлі», а стан економіки буде 

розвиватися у протилежному після кризи напрямку і вимірюватиметься 

сучасним показником ВВП+ з урахуванням екологічних, економічних і 

соціальних чинників. 

Країни ЄС з принятою пропозицію щодо створення союзу під назвою 

«Альянс зеленої торгівлі (GTA) та закликом «Екологічна стійкість без загроз 

конкурентоздатності» звернуться до США. Це призведе до створення даним 

Альянсом нових екологічних стандартів, до більш вимогливого управління 

ресурсами та розвитку «зеленого» стилю життя [3].  

2. «Переформатований глобалізм». Згідно цього сценарію усі країни 

будуть об’єднуватися у спільній праці. Це надасть можливість для розвитку 

світової економіки і для більш приспікливого контролю за роботою 

гірничометалургійного виробництва з боку уряду.  

У 2030 році повинен відбутися значний економічний перерозподіл сил 

між ринками з високим попитом (це країни ЄС, Китай, США, Індія) та 

країнами, які мають власні цінні стратегічні ресурси.  Повинна збільшитися 

соціальна відповідальність гірничодобувних підприємств під тиском місцевих 

організацій, які будуть приділяти велику увагу щодо захисту природного 

середовища за рахунок високої моральності і нових, більш жорстких, правил 
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стосовно захисту навколишнього середовища [3]. 

3. «Збереження ресурсів». Цей сценарій передбачає, що основні світові 

постачальники ресурсів усвідомлять, що розвиток економіки у майбутньому 

буде залежити від раціонального використання і контролю над користими 

копалинами. Як наслідок, можливе зростання політичного і економічного 

націоналізму, держава і уряд будуть вимушені постійно вторгатися у 

економічну роботу галузі. Тому для раціонального використання ресурсів 

перевага буде у місцевих виробників, які будуть добувати і реалізовувати 

первинну сировину. Для цього будуть використані політичні і економічні 

методи [3]. 

Загальні характеристики даних сценарії були розглянуті у табл.1. 

Таблиця 1 

Економічні на екологічні перспективи розвитку світового гірничо-

металургійного комплексу на період до 2030 року* 
Сценарії Економічні перспективи Екологічні перспективи 

«Альянс 

зеленої 

торгівлі» 

Збільшення росту валового 

внутрішнього продукту на 2% за рік. 

Для аналізу діяльності буде 

застосовано показник «ВВП+» 

з урахуванням показників стану  

навколишнього середовища та 

показників соціального розвитку 

Інвестиційний капітал розраховується 

з урахуванням  «зелених» 

характеристи залежно від  напряму 

походження 

Внаслідок істотних екологічних 

змін у країнах об’єднання «Альянс 

зеленої торгівлі» буде зовсім інша 

поведінка щодо добутку, 

використання та управління 

сировинними ресурсами. Але у 

країнах, які не будуть входити у 

дане об’єднання – все буде навпаки, 

отже екологічні питання будуть 

менш актуальними. 

 

«Перефор-

матований 

глобалізм» 

 

 

 

Збільшення росту валового 

внутрішнього продукту на 4% за рік. 

Залучення інвестицій для розвитку 

основного капіталу буде з 

обов’язковими домовленостями щодо  

урахування соціальних питань і 

гарантій. 

Збільшиться попит і зросте ціна на 

нову продукцію.  

Країни, що розвиваються, будуть 

поповнювати галузь і створювати 

великі товариства. 

На місцях контролюючі органи  

будуть по затвердженим законам 

оберігати оточуюче довкілля, але 

значного результату щодо 

зменшення шкідливих викидів не 

буде. Потрібно буде усі зусилля 

направити на пристосування до 

зовнішніх змін та на утримання 

існуючих досягнень. 

 

 

«Збереження 

ресурсів» 

Збільшення росту валового 

внутрішнього продукту на 1,5% за рік. 

Буде розвиватися взаємообмін 

сировинною продукцією між 

На підприємствах будуть 

використовувати місцеві 

мінерально-сировинні ресурси  

та технологічні процеси, але при 
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країнами. 

Підприємства гірничодобувної галузі 

будуть відчувати обмеження у 

використанні капіталу. 

 

цьому будуть обмежені 

природооборонні заходи на 

навколишнє середовище 

 

 

* Джерело: складено за матеріалами: Mining & Metals Scenarios to 2030 / World 

Economic Forum, 2010. – [Електронний ресурс. – Режим доступу : www.weforum.org.][4]. 

 

Але при розгляді даних сценаріїв стає зрозумілим, що вони хоч і є 

сильним інструментом стратегічного управління на державному та на 

приватному рівнях, їх поодинокий розвиток буде проблематичним. Більш 

достовірним буде процес поєднання варіантів даних сценаріїв. Для цього 

необхідно ураховувати ключові моменти, а саме –  умови видобутку, напрямок 

на постійний розвиток та збереження ресурсів, збільшення соціальної 

відповідальності. Також необхідно проведення аналізу конкретних параметрів 

кожного сценарію та ризики, що визначають найбільш стійкий варіант для 

кожного елементу стратегії.  
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Загальновизнано, що для оцінки вартості різних об'єктів інтелектуальної 

http://www.weforum.org/
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власності (ОІВ) існує, щонайменше, три основних альтернативних підходи: 

дохідний, порівняльний (ринковий) та витратний підхід [1,2]. Дохідний підхід є 

головним підходом при оцінці ОІВ. Доходом від використання інтелектуальної 

власності є різниця за визначений період часу між грошовими надходженнями і 

грошовими виплатами одержувана правовласником за надане право 

використання ОІВ. Тобто, оцінка вартості ОІВ може бути здійснена за 

формулою (1): 

t

n

t

t
i

CPV
)1(

1

1 


 ,      (1) 

де PV – розрахункова вартість ОІВ, грош. од.; t – розрахунковий період, роки; 

Сt – грошовий потік (надлишковий прибуток) в періоді t, грош. од.; і – ставка 

дисконту. 

Однак вигоди підприємства від використання ОІВ екологічного 

спрямування полягають не лише в прямому збільшенні прибутку. 

Використання таких винаходів підвищує імідж підприємства, дає можливість 

уникнути штрафних санкцій та навпаки отримати певні пільги від держави 

тощо. Розглянемо більш детально основні здобутки підприємства від 

використання зазначених інтелектуальних продуктів [2]: 

1) зростання прибутку через зменшення матеріало- та енергоємності 

виробництва, можливості використання вивільнених ресурсів, Сt1; 

2)  зростання прибутку за рахунок збільшення обсягів продажу на старих 

та широке визнання інновації на нових ринках, зменшення витрат на 

просування та стимулювання збуту через підвищення іміджу підприємства Сt2; 

3) зростання прибутку за рахунок підвищення цін на продукцію на 

вітчизняному та світовому ринках в результаті впровадження екологічних 

інновацій на підприємстві Сt3; 

4) зменшення ресурсних платежів та зборів, передбачених 

законодавством Сt4; 

5) зменшення платежів на відшкодування збитків, завданих довкіллю -

 зборів за викиди (скиди) забруднюючих речовин та розміщення відходів 
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виробництва, а також через порушення природоохоронного законодавства Сt5; 

6) зростання прибутків за рахунок розширення товарного асортименту, 

підвищення якості, зниження собівартості продукції Сt6; 

7) зменшення витрат на утилізацію відходів виробництва Сt7; 

8) від продажу прав на забруднення довкілля Сt8; 

9) додаткові надходження у формі субсидій та цільового фінансування з 

боку держави, а також надання пільг у оподаткуванні Сt9; 

10) зменшення (уникнення) штрафних санкцій на відшкодування збитків, 

завданих навколишньому природному середовищу - за понаднормативне 

використання природних ресурсів, понадлімітні викиди (скиди) забруднюючих 

речовин, порушення природоохоронного законодавства та реалізацію 

незаконно добутих природних ресурсів або продукції, що вироблена з них Сt10; 

11) зменшення витрат на оплату лікарняних через захворювання 

робітників та виплату допомоги на їх оздоровлення, Сt11; 

12) зниження недовиробництва за рахунок зменшення захворюваності 

робітників підприємства, плинності кадрів Сt12. 

Таким чином, грошовий потік, отриманий підприємством від 

використання винаходу (корисної моделі) екологічного спрямування, слід 

визначати за формулою (2): 





n

j

tit CC
1 ,       (2) 

де Сtj – здобутки підприємства в періоді t, грош. од. 

Вартісна оцінка ОІВ завжди проводиться з певною метою. Часто метою 

проведення оцінки є продаж ліцензії на використання прав інтелектуальної 

власності. Як відомо у міжнародній практиці торгівлі ліцензіями 

застосовуються різні види платежів. Основні з них – платежі на базі роялті і 

паушальні платежі. При цьому у 80 - 90 % випадків укладення ліцензійних угод 

для розрахунків з ліцензіаром використовується роялті. При розрахунку ціни 

ліцензії на використання ОІВ екологічного спрямування у випадку 

застосування в якості бази роялті прибутку ліцензіата слід також враховувати 
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всі перераховані вище можливі здобутки ліцензіата від використання винаходу 

за ліцензією. Однак під час укладання ліцензійної угоди та розрахунку вартості 

ліцензії досить складно  точно оцінити розмір майбутніх грошових потоків. 

Тому врахування всіх ціноутворюючих чинників доцільно здійснювати за 

допомогою кореляції ставки роялті. 
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7 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В 

ЕКОНОМІЦІ 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ ТА КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО 

АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Авдєєва Анна Дмитрівна, магістрант, 

Угрімова Ірина Володимирівна, к.е.н., 

доц. кафедри менеджменту та оподаткування  

Національний технічний університет  

"Харківський політехнічний інститут" 

 

Ще на початку ХХ сторіччя Вінстон Черчилль дійшов до висновку: «Хто 

володіє інформацією, той володіє світом». Зараз такий час, що основна боротьба 

йде за інформацію, також дефіцитним ресурсом є людський потенціал. Галузь 

економіки в цьому не стала виключенням, адже підвищення продуктивності є 

дуже важливим питанням на шляху збільшення економічного потенціалу країни. 

Наприклад, з 2011 до 2015 року внесок такого напрямку діяльності як 

інформаційні технології в ВВП України збільшився з 0,6 до 3,3% (з $ 1,1 до $ 2,6 

млрд.) [1]. Але у теперішньому світі мало лише володіти інформацією, треба 

вміти її аналізувати та робити необхідні висновки в залежності від цілей аналізу. 

Теж саме із людським ресурсом: недостатньо залучити працівників до компанії, 

треба створити сприятливі умови для праці та розвитку усього персоналу, – це 

одна з ключових проблем сучасного менеджменту.  

Розглянемо як інформаційні технології та математичні і статистичні моделі 

допомагають спростити та зробити більш ефективним цей процес. 

Перше питання для розгляду про отримання, зберігання та аналіз 

інформації. Сучасні технології продовжують розвиватися для того, щоб зробити 

роботу з інформацією значно швидшою та ефективнішою за допомогою різних 

засобів, одним із яких стали CRM (Customer Relationship Manager) системи. 
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Основною метою будь-якої CRM-системи є систематизація та впорядкування 

відомостей про клієнтів в єдиній базі даних, яка доступна всім співробітникам 

компанії. CRM-система допомагає вирішувати такі завдання, як управління 

маркетинговими кампаніями і сигналами про проблеми, дозволяє сегментувати 

цільові аудиторії за різними ознаками, планувати і адмініструвати продажі, 

залучати та утримувати нових клієнтів. Крім того, з її допомогою можна швидко 

генерувати торгові документи і оперативно надавати торговим агентам необхідну 

інформацію. CRM-системи можуть істотно полегшити роботу компанії в таких 

питаннях, як ведення клієнтської бази, підготовка первинної бухгалтерської 

документації, формування звітів (з продажу, з ефективності роботи і т.п.), 

складання списків необхідних дзвінків і розсилка повідомлень, фіксація вхідних 

звернень і багато іншого. CRM-системи є потужним інструментом для 

оптимізації бізнес-процесів, здатним підвищити ефективність роботи компанії на 

50%, заощадити час керівника на 80%, збільшити продажі на 20%. Але головне - 

керівництво отримує дані про поведінку клієнта, а значить, і розуміння, що йому 

подобається, а що ні, і які заходи потрібно вжити, щоб клієнт пішов задоволеним 

і незабаром повернувся, не віддаючи перевагу конкурентам.  

Прикладом успішного впровадження CRM-системи може служити мережа 

кав'ярень Costa Coffee у Великобританії. У 2012 році для цієї мережі було 

реалізовано CRM-рішення, яке не тільки збільшило на 47% зростання візитів в 

кав'ярні, а й призвело до зростання доходів в розмірі 21 млн. фунтів.  

Можна прослідкувати як інформаційні технології зробили внесок у 

ефективність підприємства і вплинули на економічні показники. Треба 

відзначити, що CRM-системи найбільш затребувані в таких галузях, як 

електронна торгівля,  страхування, банки і фінансові послуги, туризм, роздрібна 

торгівля, фармацевтика та медичне обладнання, телевізійні комунікації. Дані 

організації об'єднують велику кількість клієнтів, що тягне за собою величезні 

масиви даних, які потребують систематизації та автоматизації. [2] 

При використанні людського потенціалу великої уваги потребує мотивація 

персоналу, яка є основною функцією менеджменту [3] та може бути реалізована 
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через застосування методів матеріальної та нематеріальної мотивації [4,5].  

Для застосування математичних та статистичних моделей, було досліджено 

методи оцінки персоналу, проаналізовано різні тести та розроблена універсальна 

анкета, яка дозволяє всебічно оцінити працівника, адже лише на основі певної 

оцінки можна провести аналіз. Анкета дозволяє оцінити наступні показники: 

1  Психологічний тип людини відповідно до типології Маєрс-Бріггс. 

2  Поведінку людини в конфліктній ситуації. 

3   Основні мотиватори працівника. 

4   Рівень емоційного інтелекту (досить нове поняття в Україні) [6]. 

В опитуванні приймали участь 20 керівників з різних областей діяльності. 

Було проведено статистичний аналіз. Результати опитування наступні: 

1 Серед керівників переважає психологічний тип особистості ISTJ. 

2 Керівники найчастіші використовують такі моделі поведінки в 

конфліктних ситуаціях, як пристосування, уникнення, компроміс.  

3 Матеріальна мотивація складає лише 32,5% серед усіх видів мотивації.  

4 У 50% опитуваних рівень емоційного інтелекту низький. 

 Проведено кореляційно-регресійний аналіз [7] для перевірки гіпотези щодо 

існування зв’язку між рівнем емоційного інтелекту працівника та його основними 

мотиваторами. Під час аналізу використано лінійне рівняння регресії, яке 

допомогло встановити залежність між цими показниками, тобто гіпотезу було 

доведено. Середня помилка апроксимації становила 15,2%. Це свідчить про те, 

що модель є не досить надійною. Для наступних досліджень пропонується 

використовувати поліноміальне рівняння регресії, оскільки воно виявилось 

найбільш точним. 

Отже, показано ефективність використання математичних моделей, адже 

спираючись на інформацію, отриману завдяки ним, можна розробити модель 

поведінки «ідеального керівника», підвищити продуктивність праці та інші 

економічні показники.  

Мета підвищити економічний потенціал країни або окремого підприємства 

розуміється кожним по-різному. Перш за все, треба акцентувати увагу не тільки 
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на економічних показниках, а підійти глибше до питання, а саме: що заважає у 

якийсь період досягнути цих показників. Частіше за все, відповідь буде наступна: 

недостатня кількість інформації, її неправильний аналіз та невміння ефективно 

керувати людьми.  

Отже, доведено ефективність використання інформаційних технологій та 

математичних моделей в економіці, незважаючи на те, чи це економіка окремого 

підприємства, чи економіка країни в цілому.  

 

ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЗА УМОВИ 

РІВНОВАГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Вакарчук Тетяна Сергіївна, здобувач 

Науковий керівник Павлова Валентина Андріївна,  

д.е.н., професор, завідувач кафедри  

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро 

 

Однією з основних проблем забезпечення стійкого розвитку держави є 

економічне зростання її економіки, яке можна розглядати як процес 

розширення виробничих можливостей суспільства, ключового фактора 

підвищення рівня добробуту. Крім того, в умовах ринкової економіки особливе 

значення має проблема досягнення макроекономічної рівноваги.  

Дослідження зазначеної проблеми потребує використання ресурсів 

макроекономічного моделювання, довгострокового прогнозування, аналізу 

аспектів макроекономічної рівноваги та зростання національної економіки. При 

цьому, макроекономічні моделі вважаються ефективним інструментом 

дослідження динамічних процесів, що характеризують реакцію економічної 

системи на зміни зовнішніх умов.  

Економічне зростання відбувається під дією факторів, одні з яких можуть 

його стимулювати, інші – уповільнювати. Фактори взаємопов’язані між собою 

та мають комплексний вплив на зростання економіки держави.  

Моделі економічного зростання з ендогенним характером науково-

технічного прогресу більш точно описують реальні процеси, оскільки в межах 
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ендогенного підходу науково-технічний прогрес враховується і як 

матеріалізований у капіталі, і як урегульований у праці. При цьому постає 

необхідність додаткового дослідження адекватності поведінки функції науково-

технічного прогресу, яка розглядається як ендогенна по відношенню до 

досліджуваної економічної системи та використовується у виробничій функції.  

Нами розраховано внесок науково-технічного прогресу у зростання 

виробництва з урахуванням темпів приросту валового внутрішнього продукту, 

фізичного капіталу, людського капіталу, кількості зайнятих в економіці та 

економічних пропорцій, які виражаються через їх відносні частки у 

виробленому продукті. Сформовано модель економічного зростання, яка є 

модифікацією моделі Р. Солоу, що враховує фактори: основні фонди, людський 

капітал, кількість зайнятих в економіці, ендогенний науково-технічний прогрес 

тощо [1, с. 101-109].  

Використовуючи зазначену модель економічного зростання та 

статистичну інформацію Державної служби статистики України, визначено 

точку стану стійкої рівноваги національної економіки [2, с. 102-110]. Зокрема, 

проаналізовано можливі варіанти руху з точки, що характеризує стан 

національної економіки в певний момент часу, до точки стану стійкої 

рівноваги.  

В моделі процес досягнення стану стійкої рівноваги регулюється 

державою шляхом управління параметрами моделі. У якості управляючих 

параметрів виступають частки інвестицій в основні фонди та в людський 

капітал у валовому внутрішньому продукті. Змінюючи значення управляючих 

параметрів забезпечується можливість побудови та аналізу великої кількості 

варіантів комп’ютерного моделювання траєкторій руху економічної системи до 

стану стійкої рівноваги.  

Проведені розрахунки свідчать, що обґрунтовані зміни управляючих 

параметрів дають можливість прогнозувати строки досягнення стану стійкої 

рівноваги національної економіки. Отримані результати дозволяють 

здійснювати покрокову обґрунтовану та виважену політику державного 
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регулювання економічного зростання на шляху до досягнення 

макроекономічної рівноваги.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В ТРАНСПОРТНІЙ 

ГАЛУЗІ 

Мацелюх Юрій Романович, студент 

Науковий керівник  Бублик Мирослава Іванівна, 

д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Сьогодні діяльність людини стає все більше пов’язаною з різноманітною 

інформацією, швидкість обробки й аналізу якої є основою успіху. Особливо 

важливим є використання на кожному витку науково-технічного прогресу тих 

можливостей, які дозволяють прийняти обґрунтоване управлінське рішення на 

рівні управління містом чи окремої галузі. У зв’язку з цим стають актуальними 

високотехнологічні системи, здатні виконувати значну частину роботи людини. 

Для прикладу, при оцінюванні якості роботи львівського транспорту, 

доцільності введення нових маршрутів чи оцінюванні роботи підприємств, які 

надають послуги з перевезення пасажирів, важливо знати скільки машин є на 

маршруті, коли збільшується їх кількість, коли зменшується. 

Над вирішенням проблеми технології менеджменту знань та розроблення 

баз знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень працювали 

провідні вітчизняні науковці професори Національного університету 

«Львівська політехніка» В.В. Литвин та В.В. Пасічник у роботах [1,2], у 

роботах яких доведено, що у сучасному житті проявляються риси 
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інформаційного суспільства, де статус-кво належить наукам з високими 

технологіями та системам штучного інтелекту. Зрозуміло, що для 

інформаційного суспільства важливим є використання цих можливостей у всій 

діяльності людини, особливо для прийняття ефективних управлінських рішень. 

З метою покращення роботи львівського транспорту та збору інформації 

про якість наданих послуг було побудовано бота транспорту Львова, який 

наведено на рис.1, використовуючи можливості мови Python.  

 

Рис.1. Вигляд бота транспорту Львова  

Вибір мови був зумовлений наявністю структури даних високого рівня 

разом із динамічною семантикою та динамічним зв'язуванням. Це дозволило 

швидко та якісно відлагоджувати його роботу (рис.2). 

     

 

Рис. 2. Бот транспорту Львова у процесі роботи та налагодження 

 

Бот може надавати інформацію про кількість машин на кожному з 

маршрутів, на яких працює GPS-передавач і дані про них збираються сайтом 
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Львівської міської ради. Також доступна інформація про кількість машин у 

депо. Ця інформація стає дуже важливою і для пересічних львів’ян у час 

Різдвяних чи Великодніх свят, коли жодного транспорту нема у Львові. 

Розроблений бот транспорту Львова дасть змогу оцінити якість роботи 

львівського транспорту, в цілому, обґрунтувати доцільності введення нових 

маршрутів, а також вибрати ті підприємства-перевізники, які надають якісні 

послуги з перевезення пасажирів. 

Отже, робота даного бота транспорту дозволить зібрати інформацію про 

кількість машин на маршруті особливо у вихідні та святкові дні та прийняти 

обґрунтоване управлінське рішення про продовження контракту із 

транспортниками.  

Перспективою подальших досліджень у вибраному напрямі є 

розроблення універсальної програми, яку б можна було швидко адаптувувати 

до роботи із транспортною системою у кожному місті України та світу, 

оскільки потреба в отриманні якісних транспортних послуг має глобальний 

характер. 

1.Технології менеджменту знань: навч. посіб. / В. В.Литвин; за заг. наук. 

ред. В. В. Пасічника; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид. – Львів: Вид-во 

Львів. політехніки, 2013. - 258 с. 

2. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: 

монографія / В. В. Литвин; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 237 с. 
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