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1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  

В КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

Александровський Дмитро Олександрович,  

аспірант 

Азізова Н. В., аспірантка 

Науковий керівник Маслак Ольга Іванівна,  

д. е. н., професор, зав. кафедри економіки  

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

 

На сьогоднішній день Україна переживає не найкращі часи свого 

розвитку. Політична криза, та дії воєнного характеру не дають можливості 

забезпечення сталого розвитку національної економіки. Тому постає гостре 

питання щодо реформ, які б були направлені на оздоровлення економічної 

системи, налагодження процесів, які відповідають за макроекономічну 

стабільність. Одним з таких інструментів є залучення інвестицій. Адже за 

рахунок інвестиційних потоків держава має можливість вийти з кризової 

ситуації, та зрушити з мертвої точки. 

Проте у зв’язку з подіями за останні роки, можна побачити, що у 

інвесторів є деяка недовіра до українських об’єктів інвестування. Це можна 

пояснити високим рівнем корумпованості суспільства, військовими діями на 

сході країни та наявність політичної нестабільності. Не дивлячись на усі 

вищенаведені фактори, обсяги інвестування збільшуються (рис. 1).  

Проте процес інвестування в Україні має декілька особливостей. 

По-перше, багато інвесторів інвестує свої капітали у галузі економіки, які 

мають можливості швидко окупатись. Наприклад, переробна промисловість, 

або сфера оптової та роздрібної торгівлі. Треба також відмітити, що 

користуються попитом галузі, які не потребують довгострокових 

капіталовкладень та впровадження технологій. Підтвердження цих фактів, ми 

можемо побачити на рисунку 1, збільшення частки капітальних інвестицій у 

сферу фінансової та страхової діяльності. Незначне збільшення протягом 2016-
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2018 року відбулось у секторі інформації та телекомунікації. Позитивна 

тенденція присутня в обсязі інвестицій у операції з нерухомим майном. 

 

 

Рис. 1 – Обсяги капітальних інвестицій впродовж 2016-2019 рр. [1]. 

По-друге, якщо подивитися на географічну структури інвесторів, то 

більша частина цих фінансових ресурсів припадає на три основні країни: Кіпр 

(32%), Нідерланди (23%), Велика Британія (7%). Таким чином, можна сказати, 

що більша частка інвестицій в економіку України має «українське» 

походження. Тобто контролюються компаніями резидентами України. Тому 

частка інвестицій, яка поступає в Україну з офшорних зон значно більша, ніж 

обсяг інвестицій з високо розвинутих країн. 

Отже, не дивлячись на проблеми процесу інвестування, необхідно 

зазначити, що для української економіки необхідні капітальні інвестиції у 

промисловість. Адже, промисловість – це можливість інтеграції у глобальний 

ланцюг доданої вартості, що буде робити українську економіку більш 

складною, що є важливим показником конкурентоспроможності. З аналізу 

статистичних даних (рис. 1) можна побачити, що інвестиції у промисловому 

секторі мають тенденцію до зростання, проте слід відзначити, що більша частка 

цих потоків направляється у переробну промисловість, як було зазначено вище, 

що робить з України сировинну базу. 

В цьому контексті надзвичайно важливим є впровадження системи 
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інвестиційної безпеки. Адже ця система допоможе врахувати інвестиційні 

проблеми, які є на даний час в Україні, та знайти шляхи їх вирішення [2]. На 

даний час можна виділити ряд проблем, які загрожують інвестиційному 

процесу в Україні [3]: 

- недостатня активність українських підприємств на міжнародних ринках 

капіталу; 

- відсутність стабільного інвестиційного процесу; 

- наявність ризиків пов’язаних з політичною та військовою ситуацією в країні; 

- галузева диспропорція у надходженні інвестицій [4]; 

- корумпованість політичної системи, монополізація деяких галузей економіки. 

Наостанок необхідно зробити висновок, що наявність інвестиційних 

потоків для української економіки є надзвичайно важливим. Для того, щоб 

інвестиційний процес в Україні був максимально успішним треба розробити 

чітку систему інвестиційної безпеки, яка не тільки б вирішила наявні проблеми, 

а й мала змогу підтримувати позитивний рівень інвестиційного клімату в 

державі. Ця ціль має бути стратегічною, в контексті розвитку національної 

економіки. 

Список літератури: 

1. Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата 

звернення: 11.03.2020). 

2. Маслак О. І. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості в контексті 

перспективної інвестиційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 4. С. 13-16. 

3. Маслак О. І., Таловер В. А. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості країни. 

Економічний форум. 2016. № 3. С. 51-59. 

4. Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України : веб-сайт. URL: 

http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/50_2019/31.pdf (дата звернення: 11.03.2020). 

 

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 Волос Андріана Володимирівна, 

студентка 

 Науковий керівник Воробйова Лариса Дмитрівна, 

 к.т.н., доцент 

 Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 
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Поняття «адаптація підприємства» - це, насамперед, процес 

пристосування діяльності підприємства до змін зовнішнього середовища. 

Розглянемо основні аспекти адаптації:  

- це процес, за допомогою якого підприємство змінюється і 

пристосовується до умов довкілля; 

- це існуючі взаємовідносини між підприємством і зовнішнім 

середовищем; 

- це міра відповідності між підприємством і середовищем; 

- це стан виробництва, який забезпечує рівновагу попиту і пропозиції на 

ринку товарів і послуг[3]. 

Особливості адаптації підприємства та виробничих процесів являють 

собою неодмінний процес розробки та впровадження комплексу заходів, які 

спрямовані на приведення усіх потенціальних ресурсів виробництва у 

відповідність до забезпечення конкурентоспроможної діяльності як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках держави [1]. 

У своїх дослідженнях, які присвячені євроінтеграційним процесам 

України, науковці визначають як позитивні, так і негативні наслідки для 

промислових підприємств. Розглянемо систематизований перелік основних 

переваг і ризиків адаптації українських промислових підприємств до 

євроінтеграційного процесу. 

Отже, до переваг адаптації промислових підприємств до 

євроінтеграційного процесу можна віднести: 

- спрощення доступу вітчизняних товарів і послуг на ринки країн ЄС; 

- здешевлення європейських інвестиційних ресурсів та інноваційних 

технологій; 

- встановлення  європейської нормативної бази у виробництві; 

- покращення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції; 

- створення спільних підприємств з європейськими інвесторами; 

- усунення перешкод для вітчизняних підприємств із залучення дешевих 

кредитних ресурсів; 

- переоснащення та модернізація підприємств; 
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- поліпшення бізнес-клімату для розвитку зовнішньо-економічної 

діяльності промислових підприємств; 

- спрощення оформлення товарів на митниці при імпорті; 

- посилення науково-технічного співробітництва з європейськими 

партнерами; 

- товарна та географічна диверсифікація експорту промислової продукції. 

До ризиків адаптації промислових підприємств до євроінтеграційного 

процесу можна віднести: 

- переорієнтація великих підприємств з виробництва промислових товарів, 

які споживаються в Україні, на виробництво товарів, які споживаються в 

країнах ЄС; 

- можлива втрата українськими експортерами традиційних ринків збуту в 

нових країнах – членах ЄС внаслідок розширення сфери застосування 

антидемпінгових заходів щодо України; 

- зменшення обсягів виробництва та експорту промислової продукції; 

- необхідність додаткових витрат для підприємств на впровадження 

стандартів та поліпшених систем контролю якості; 

- загострення конкуренції на вітчизняному ринку; 

- переорієнтація підприємств-експортерів з готової продукції на 

сировину[2, 4]. 

Отже, на основі існуючих наукових підходів визначено основні переваги 

та ризики адаптації українських промислових підприємств до 

євроінтеграційних процесів. Також доведено, що для забезпечення 

конкурентоспроможного функціонування як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках необхідно привести всі ресурси підприємства у 

відповідність до умов європейської інтеграції економіки країни. 

Список літератури: 
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Розвиток науково-технічного прогресу, пов’язана з ним інформатизація 

всіх сфер життєдіяльності суспільства та інституційної інфраструктури нашої 

країни вимагають переосмислення сутності національної безпеки. У таких 

умовах забезпечення інформаційної безпеки є ключовим завданням 

функціонування системи національної безпеки.  

У наш час інформаційні технології використовуються в економічному, 

політичному, соціальному і духовному житті суспільства, в науково-технічній 

сфері і сфері освіти. Швидкими темпами розвивається система правового 

регулювання відносин, які пов’язані із створенням та використанням 

інформаційних технологій.  

Проте, як свідчить практика, має місце залежність вітчизняної 

інформаційної інфраструктури від зарубіжних інформаційних технологій 

внаслідок невисокої конкурентоспроможності продукції вітчизняної 

промисловості, українського телекомунікаційного устаткування, засобів 

обчислювальної техніки і програмних продуктів. Зокрема, більше 95% усіх 
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інформаційних та телекомунікаційних систем, експлуатованих в Україні, 

створено на базі зарубіжних інформаційних технологій [1]. 

Разом з тим, у перспективі реальна загроза подальшого зниження 

конкурентоспроможності української продукції є як на внутрішньому, так і на 

зовнішніх ринках. І це при тому, що імператив інформаційної глобалізації для 

України − інноваційна конкурентоспроможність [2]. 

Варто також враховувати, що інтенсивний розвиток інформаційних 

технологій призводить до появи нових загроз національній безпеці України. 

Більше того, збільшення масштабів соціальної небезпеки протиправних діянь в 

інформаційній сфері обумовлює необхідність підвищення захищеності 

критично важливих об’єктів інформаційної інфраструктури, посилення протидії 

загрозам поширення комп’ютерній злочинності. З огляду на це вибрана тема є 

актуальною [3, с. 124]. 

Виживання у конкурентній боротьбі є неможливим без виробництва 

конкурентоспроможних товарів. Удосконалення технологічних процесів 

передбачає використання результатів інтелектуальної діяльності, зокрема, 

науково-технічної творчості, тобто об’єктів промислової власності: корисних 

моделей, винаходів, ноу-хау, промислових зразків тощо. Безумовно, результати 

такої діяльності матимуть більше значення, особливо у оборонній галузі, якщо 

їх було отримано своїми громадянами [4, с. 37].  

У нинішніх умовах національна безпека не може розглядатися поза 

інформаційним аспектом, а інформаційна безпека, в свою чергу, є невід’ємною 

складовою загальної національної безпеки, якій, безперечно, притаманні 

інформаційні вектори [5].  

Інтелектуальна власність у контексті політично-економічного простору 

має розглядатись як процес присвоєння специфічної споживчої вартості, де 

вартістю являються продукти інтелектуальної діяльності. Будь-який товар на 

ринку завжди передбачає існування інтелектуальної власності, тобто ідеї, яка 

лягла в основу процесу матеріалізації [6].  

Стрімкий розвиток науки і техніки обумовив створення шляхом 

підписання Стокгольмської конвенції Всесвітньої організації інтелектуальної 



 18 

власності (ВОІВ) у 1967 році як механізму забезпечення охорони об’єктів 

інтелектуальної власності у контексті глобалізаційних тенденцій [7]. 

ВОІВ є центральним органом управління в системі інтелектуальної 

власності, під компетенцію якої підлягають усі об’єкти інтелектуальної 

власності, особливості їх охорони та захисту, умови комерціалізації та 

нормативно-правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. 

Дана інституція є центральним, однак не єдиним органом, який забезпечує 

регулювання сфери інтелектуальної власності на світовому рівні [8]. 

Загалом одержання користі від права на об’єкт інтелектуальної власності 

(ОІВ) є неможливим без його створення, яке супроводжується витратами 

людських, фінансових та інших ресурсів. Це означає, що наявність на 

підприємстві розробленої нової технології одержання виробів на основі 

використання власного ОІВ робить його продукцію більш дорогою, порівняно 

із конкурентом, який виготовляє ці вироби незаконно та завдяки нижчій ціні 

забезпечує їх більшу конкурентоздатність [9].  

Отже, забезпечення національної безпеки України у сучасних умовах має 

бути спрямовано на мінімізацію та уникнення реальних чи потенційних загроз 

сталому розвитку держави, суспільства та кожної людини відповідно до 

національних інтересів у контексті інтенсифікації науково-технічного прогресу 

та динамізму глобалізаційних тенденцій. 
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In most developed foreign countries, more and more attention is being paid to 

the introduction of smart technologies (Smart Grid) in the power industry as a basis 

for future energy development. In this regard, foreign energy practices have initiated 

the development of concepts for innovative renewal of electricity based on the 

following initial provisions [1]: 

1. Systematic modernization of the industry covers all its components: 

electricity generation, dispatching, transmission and distribution, sales and 

management of energy consumption.  

2. The electric network (all its segments) is considered as the main object of 

formation of a new technological basis, development of functional properties of the 

power system.  

3. The energy system is being developed as an “Internet-like” infrastructure for 

building relationships in the energy, information, economic and financial spheres 

between all actors in the energy market and other stakeholders. 

4. The process of concept formation covers the whole complex of works from 

preliminary researches to wide introduction of innovations and is carried out at all 

levels of innovative development of electric power: normative-legal, technological, 

technical, organizational, managerial and information.  

5. The development and implementation of concepts and related programs for 

the introduction of “intelligent” technologies is innovative and gives impetus to the 
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transition to a new technological role in the electric power industry and the economy 

as a whole. 

In Germany [2], a pilot project on the distributed generation energy network 

has been launched, including the widespread introduction of RES (renewable energy 

sources) as a Smart Grid element. Within one region, the federal state of Baden-

Württemberg, the German energy concern EnBW is implementing a project that aims 

to build a fully-fledged, distributed generation network that includes: electricity 

generation, delivery to the consumer, consumption management, and metering and 

billing. 

The next important step in the construction of the Smart Grid energy networks 

in Germany was the development and implementation of uniform standards of 

information exchange between all elements of the chain and all devices that are part 

of the system. Such devices were: 

a) devices that manage the generation of renewable energy sources, including 

those installed in households;  

b) electricity metering and billing devices – “intelligent” electricity meters and 

metering systems;  

c) control systems for household appliances, such as heaters and air 

conditioners, washing machines and stoves, with the definition and implementation 

of the most effective programs for their operation. 

By 2035, Ireland [3] intends to completely eliminate greenhouse gas emissions 

and become a world leader in energy efficiency. To this end, it plans to address three 

major challenges: moving from organic fuel consumption to alternative energy 

sources, replacing the cumbersome centralized grid with an “intelligent” grid, and 

turning a passive consumer into an active and responsible energy user. In addition, 

Ireland's home ownership will be equipped with smart and energy management 

devices, and current transport will be driven by electric vehicles.  

Today, ESB (Electricity Supply Board), in collaboration with the Electric 

Power Research Institute (EPRI) and the Electric Power Research Center (ERC), is 

launching a demonstration project in the field of distributed generation, primarily 

wind power, to regulate voltage and reactive power in the event of power changes 
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power plants connected to the distribution network, as well as studying the 

effectiveness of a number of other solutions. 

Construction of “smart” networks with the introduction of automated recovery 

devices in the event of disconnection of the use of transformers with cores of 

amorphous metal, the installation of batteries of static capacitors to regulate the 

leakage of reactive power and compensate for the fall in voltage will create 

conditions for uninterrupted energy and power consumption to control energy 

consumption and utility bills by installing integrated integrated metering systems for 

both electricity and gas, smart meters, and two-way communications and special 

software. 

 The crucial need to develop a new concept for the development of electricity 

was dictated by economic growth, inextricably linked to an increase in energy 

consumption and an increase in the quality and reliability requirements of energy 

supply, resulting in significant limitations of technological, economic and 

environmental plans. 
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У сучасних умовах нестабільного економічного середовища для 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємствам важливо 

ефективно використовувати свої можливості, тому є актуальним питання 

якісного формування економічного потенціалу. 

Проблема недостатнього рівня сформованого потенціалу та 

нереалізованих можливостей часто приводить підприємства до кризового стану 

та знижує рівень їх конкурентоспроможності, що зумовлює необхідність 

аналізу й вивчення особливостей та факторів, які впливають на формування 

економічного потенціалу. 

У результаті дослідження праць та поглядів таких  науковців: 

Прохорова В. В. [1], Ареф’єва О. В. [2], Зеленська М. О. [3], Маслак О. І. [4] та 

ін. можна зробити висновок, що суттєвий вплив на формування потенціалу 

підприємства мають фактори внутрішнього і зовнішнього середовища та 

епізодичні чинники (рис. 1). 

Внутрішнє середовище – сукупність факторів та елементів, що 

утворюють внутрішню систему підприємства та відображають його стан, слабкі 

та сильні сторони. Мікросередовище – являє собою середовище прямого 

впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, що безпосередньо 
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контактують з підприємством. 

Макросередовище – це сукупність факторів непрямої дії, які напряму не 

пов’язані з самим підприємством, однак вони створюють несприятливе чи 

сприятливе середовище для його господарської діяльності. 

Епізодичні чинники – це фактори впливу, які характеризуються 

спонтанністю та непостійністю, що значно ускладнює їх прогнозування, вони 

можуть виникати як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі [2]. 

При розробленні та прийнятті управлінських рішень надзвичайно 

важливо враховувати вплив всіх факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища, а також епізодичних чинників (рис. 1), що допоможе ефективніше 

сформувати економічний потенціал [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схематичне зображення факторів впливу на економічний 

потенціал підприємства (розроблено авторами на основі [1], [4]) 
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зовнішніх і внутрішніх факторів та прогнозуванні їх впливу на господарську 

Рівень  
маркетингу   

  

Внутрішні 

Надзвичайні 

ситуації та 

аварії на 

підприємстві 

ситуації 

Вихід 

обладнання з 

ладу 

Фінансово-

економічні 

кризи 

Зовнішні 

Природні 

катаклізми 

Терористичні 

акти, війни, 

революції 

Рейдерські 

напади 

Епізодичні 

фактори 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стратегія   

Фінансовий  
потен ц іал   

Конкурентний  
потенціал   

Виробничий  
потенціал   

Кадровий  
потенціал   

Макросередовище   

Демографі я   

Стан економіки  
країни   

Міжнародне  
становище   

Розвиток НТП 

Мікросередовище   

Клієнти   

Постачальники   

Партнери   

Місцеві органи  
влади, партії,  
профспілки 

  

 

 

 
Внутрішнє 

середовище 

Зовнішнє 

середовище 

Формування 

економічного 

потенціалу 



 24 

діяльність [4]. Фактори внутрішнього середовища дають змогу краще зрозуміти 

цілі організації, створити соціальні гарантії для персоналу та нові робочі місця, 

створюють можливість участі в розподілі прибутку. Фактори зовнішнього 

середовища необхідно враховувати при плануванні напрямків роботи, вибору 

галузі діяльності, розробці стратегії, місії та цілей організації, налагодженні 

відносин з іншими підприємствами та державою. Аналізуючи позитивні та 

негативні прояви цих факторів, можна перетворювати можливі загрози та 

ознаки кризових ситуацій у сприятливі можливості розвитку в майбутньому. 
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Одним із ключових індикаторів успішності функціонування будь-якого 

суб’єкта господарювання незалежно від розміру та виду діяльності є його 

конкурентоспроможність. Для досягнення найкращого положення на ринку 

підприємство застосовує різні підходи та методи. Однак, щоб захистити свою 

долю ринку, або навпаки – здійснити експансію, необхідно використовувати із 

максимальною віддачею всі внутрішні ресурси. Ефективність застосування 
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бізнес-процесів залежить від внутрішньої спроможності компанії до 

самовдосконалення. 

Важливо, щоб дослідження бізнес-процесів здійснювалося не тільки з 

точки зору технічної регламентації, а й з позиції формування доданої вартості, 

оптимізації витрат і впровадження систем управління бізнес-процесами. Вагомі 

наукові здобутки у цій сфері детально висвітлено у роботах Дж. Вумека, 

Дж. Чампі, М. Портера, Е. Зіндера, В. Міллара та інших. 

Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес сприяли 

активному застосуванню теоретичних напрацювань у сфері бізнес-процесів на 

практиці у великих корпораціях, які в 80-х – 90-х роках ХХ ст. були 

багатопрофільними і виявилися неефективними. Ситуація змінилася після 

впровадження механізмів управління бізнес-процесами та процесного підходу в 

цілому [1]. 

Однозначного трактування категорії «бізнес-процес» у досліджуваних 

джерелах немає. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови, 

бізнесом є економічна, комерційна або підприємницька діяльність, метою якої є 

отримання прибутку. У свою чергу, процес – це послідовність станів або подій, 

які відбуваються закономірно; хід розвитку чого-небудь; комплекс послідовних 

дій, засобів для досягнення певного результату. Поєднання номінальних 

визначень «бізнес» і «процес» створює первинне визначення сутності «бізнес-

процесу» як дій економічного, комерційного чи підприємницького характеру у 

чіткій послідовності, які орієнтовані на збільшення прибутку [2]. 

Мета бізнес-процесів підприємства полягає у формуванні доданої 

вартості вихідного продукту. У некомерційних організаціях споживча вартість 

усіх бізнес-процесів – це задоволення потреб у самореалізації, соціальних та 

духовних потреб тощо. У разі невиконання або неналежного виконання 

ключових бізнес-процесів, споживчої цінності не буде створено. 

Недосконалість реалізації допоміжних бізнес-процесів може призвести до 

зниження продуктивності основних [3]. 

При створенні компанії некоректно сформовані бізнес-процеси 

спричиняють зниження оптимізованих витрат або можуть призвести до їх 
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перевищення при здійсненні виробничої, фінансової, маркетингової діяльності. 

Опис бізнес-процесів – один із найскладніших етапів їх вивчення та 

аналізу, який вимагає не тільки багато часу, але також глибокого і вдумливого 

підходу. Основними інструментами, якими можна описати бізнес-процеси є: 

EXCEL, BPWin, ARIS, MS Visio. 

Після опису й моделювання бізнес-процесів доречним є визначення 

напрямків їх покращення за допомогою: 

‒ візуального перегляду схем процесів для уникнення дублювання 

функцій; 

‒ вартісного аналізу операцій у межах описаних процесів; 

‒ аналізу терміну дії кожної з операцій досліджуваного процесу; 

‒ функціонально-вартісного аналізу (аналізу за центрами витрат); 

‒ аналізу напрямів руху матеріальних, фінансових та інформаційних 

потоків між операціями описаних процесів; 

‒ аналізу відповідності задіяних в описаному процесі ресурсів та аналізу 

їх використання [4]. 

Таким чином, слід підсумувати, що бізнес-процеси відіграють ключове 

значення у функціонуванні будь-якої організації, важливими є опис та 

моделювання основних процесів водночас із фактичним створенням або 

розвитком компанії. Не варто забувати також про необхідність проведення 

поточного моніторингу і контролю виконання планових завдань у рамках 

реалізації бізнес-процесів. 
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Комерційною таємницею є інформація, яка є засекреченою, вона 

повністю чи в сукупності складових є таємною та важкодоступною для людей, 

які, зазвичай, працюють з таким видом інформації. У зв'язку з цим, така 

інформація є надзвичайно цінною і її пильно контролюють та зберігають в 

таємниці. 

Комерційна таємниця – це один із найбільш універсальних об’єктів 

інтелектуальної власності [1]. До поняття «комерційна таємниця», ми можемо 

віднести як різноманітні знання технічного характеру, так організаційного чи 

фінансового [2]. 

До комерційної таємниці також належать відомості, які пов’язані з самим 

виробництвом, технологією, управлінням, фінансовими питаннями і тому 

подібне [3]. 

Головними ознаками комерційної таємниці можна виділити: 

– захищеність (особа, яка контролює інформацію має адекватно її 

зберігати в таємниці); 

– інформаційність (стосується конкретно інформації, а не навиків, умінь і 

так далі); 

– комерційна цінність (завдяки інформації, власник має переваги над 
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своїми конкурентами, які не володіють даною інформацією); 

– конфіденційність (невідома та важкодоступна інформація).  

Разом із терміном «комерційна таємниця» часто використовують і такі 

терміни, як «ноу-хау», «конфіденційна інформація» та «таємниці виробництва». 

Але слід чітко розуміти, що ноу-хау являється сукупністю знань, досвіду, 

умінь, які приносять власнику якусь конкретну вигоду [4]. Тоді як основою 

комерційної таємниці є інформація. Ця інформація може повністю чи частково 

передаватися з уст в уста в незміненому вигляді. А знання, досвід та уміння, які 

є основою ноу-хау, нероздільні з їх власником, і їх передача у незміненому 

вигляді практично неможлива [5]. 

Більшість договорів, які заключає підприємство, є комерційною 

таємницею, яка пильно охороняється. В деяких випадках охороняється, навіть, 

не текст договору, але і сам факт його підписання [6]. 

В першу чергу тримати в таємниці треба ту інформацію, яка може 

привести до банкротства підприємства, чи може загрожувати подальшому 

розвитку організації. Таку інформацію потрібно ретельно оберігати. 

Тому, дуже важливо не розголошувати інформацію, яка може негативно 

вплинути на соціальну думку людей. До такої інформації, належить інформація, 

що містить: номера телефонів, адреси працівників та відвідувачів підприємства, 

особисті проблеми чи переживання працівників, план подальшої роботи 

організації, конфліктні ситуації тощо. 

Головним варіантом захисту права комерційної таємниці є долучення  та 

звернення до компетентних державних органів в адміністративному або 

судовому порядку. Такий порядок захисту передбачає звернення із заявою про 

порушення права на комерційну таємницю в створений державний орган [7]. 

Органи державної влади та їх посадові особи повинні зберігати 

конфіденційність інформації, що є комерційною таємницею, яка тимчасово 

стала їм відома в зв’язку з виконанням владних повноважень. Дія права 

інтелектуальної власності на комерційну таємницю визначається терміном 

існування сукупності її ознак (конфіденційності, комерційної цінності, захисту 

та інформаційності) [8]. 
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Таким чином, охорона комерційної інформації є пріоритетним завданням 

кожного підприємства, установи чи організації. Адже, будь-яку інформацію 

можна використати проти підприємства, а якщо вона містить комерційну 

таємницю, то це може закінчитися крахом для установи. 
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Формування стратегії – це одна з найголовніших функцій управління, що 

передбачає собою процес вибору мети та цілей підприємства для їх подальшого 

досягнення. 

У наш час є багато визначень, які дають конкретне розуміння того, що 

таке стратегія, але їх можна звести до одного: стратегія – це прийнята на 

встановлений період часу сукупність норм, орієнтирів, які дають напрямок 

куди рухатися далі для досягнення поставлених цілей та завдань, щоб 
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підприємство вдало утримувало високу конкуренцію на ринку праці, яку 

зазвичай використовує для реалізації та надання своїх послуг.  

Зараз ми спостерігаємо постійне та дуже велике зростання цін на 

електроенергію і зменшення допомоги з державного бюджету протягом 

останніх двох років. Це дуже ускладнило фінансовий стан підприємств і 

призвело до зростання дебіторської й кредиторської заборгованості.  

Як результат, підприємства не мають достатньої кількості обігових 

коштів на впровадження нових проектів та удосконалення основного виду 

діяльності для утримання чіткої позиції на ринку праці. Оскільки останні роки 

ми бачимо збільшення доходів за рахунок підвищення тарифів, стримується 

платоспроможність населення, тому зменшення виробничих витрат є основною 

умовою для досягнення і утримання фінансової стабільності підприємств. 

На сьогоднішній день найважливіші технічні завдання підприємства 

полягають у тому, щоб вдало скоротити виробничі витрати за рахунок:  

а) значного зменшення споживання підприємством електроенергії 

(шляхом заміни чи регулювання режимів роботи насосів, електродвигунів);  

б) обов’язкового зменшення втрат води (шляхом заміни або відновлення 

аварійних ділянок мереж, а також раціонального та правильного використання 

води населенням).  

Результати, які було отримано в ході аналізу загального технічного стану 

систем водопостачання і водовідведення, дають зрозуміти, що досить 

необхідним є інвестування значних коштів для досягнення поставлених цілей: 

 Суттєве зменшення енергоспоживання шляхом повної заміни 

режиму роботи насосів, електродвигунів та іншого електрообладнання. 

Підприємство повинно інвестувати значну суму коштів, щоб повністю замінити 

або провести реконструкцію обладнання [1];  

 Зменшення фактичного споживання води населенням шляхом 

встановлення побудинкових лічильників та раціонального використання води 

серед споживачів. Для втілення цієї ідеї потрібне інвестування коштів на 

проведення профілактичних робіт в житлових будинках та програму навчання й 

прищеплювання населенню культури раціонального використання води [2];  
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 Зменшення витоків води, яке потрібне для зменшення навантаження 

на невідновлені ділянки мереж шляхом оптимізації тиску в системі або 

створення зон тиску. Для цього необхідним є оновлення старого насосного 

обладнання, яке вимагає вкладення великої суми грошей;  

 Значне покращення якості очистки стоків та обробки мулу за 

рахунок того, що підприємство буде вдосконалювати та оновлювати процеси 

обробки стоків та осаду, відновлюватиме усе обладнання, яке використовується 

в очистці стоків та обробці мулу, окремі технологічні споруди та комплекси, 

встановлюватиме відповідні контрольно-вимірювальні прилади. Це вимагає 

інвестування коштів у проекти, у рамках яких буде проведено повну 

реконструкцію каналізаційних очисних споруд та модернізацію системи 

аерації [3]. Якщо підприємство зможе втілити у життя усе вищевказане, то це 

призведе до істотного стрибка у стратегічному розвитку даного суб’єкта 

господарювання, сприятиме покращенню стану навколишнього середовища 

внаслідок покращення й модернізації стоків та великому зменшенню площ під 

мулові майданчики. 
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При економічній ситуації, що склалась в Україні за останні роки, 

підприємці не втрачають інтерес до використання методів і засобів проєктного 

управління на своїх підприємствах. Важливим аспектом використання 

проєктного управління повинно бути розуміння, що головною умовою його 

впровадження є наявність корпоративної системи управління компанії, що вже 

діє в існуючій системі управління підприємством. 

Аналіз літературних джерел виявив, що до корпоративної системи 

управління проєктами було сформовано хибне ставлення як до інформаційної 

системи, що сталою причиною неефективного його впровадження на 

підприємстві, і, як результат, було розроблено програмні продукти, що мали 

низьку адаптацію до потреб бізнесу.  

Найбільші наукові розробки у галузі створення і розвитку систем 

управління проєктами належать С. Д. Бушуеву, Ю. Н. Тесле, Г. Карцнер та ін.  

У наш час на інноваційно активних підприємствах у різних видах 

діяльності (рис.1) все більший попит отримують гнучкі підходи до управління 

проєктами. Таким чином, є доцільним розглянути можливі причини 

неефективного впровадження систем проєктного управління на підприємствах 

України. 

Так, система управління проєктами складається з трьох елементів (рис. 2). 

Важливим зауваженням є те, що для отримання усіх переваг від використання 

цих систем необхідно правильно збалансувати введення усіх складових в 

діяльність управління проектами. 
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діяльністю

 

Рис. 1 Структура інноваційно активних підприємств за видами 

здійснюваних інновацій (розраховано автором на основі [3]) 
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Неефективність систем управління проєктами Україні є наслідком 

впровадження керівниками не повного комплексу складових. Це зумовлено 

бажанням керівників до швидкого отримання вигод і доходів від процесу її 

впровадження. 

Найбільш розповсюдженою складовою для впровадження у системі 

управління проєктами є навчання персоналу з використанням допоміжних 

курсів підвищення кваліфікації. Недоліком цього вибору є те, що у багатьох 

випадках отриманих нових теоретичних знань працівникам не вистачає для 

якісного виконання практичної роботи. Вважається, що це найшвидший і 

найдешевший спосіб впровадження системи управління проєктами, проте, як 

вважають дослідники, є найменш ефективним. Підготовлені спеціалісти 

приходять на робочі місця у середовище, із вже сформованою корпоративною 

культурою, тому, для ефективної реалізації своїх обов’язків їм необхідно 

змінювати систему, але керівники компаній не завжди готові йти на ризик. 

 

Рис. 2 Складові впровадження системи управління проєктами 

(сформовано автором на основі систематизації джерел [1,3,4]) 

У деяких випадках керівники підприємств надають перевагу лише 

введенню інформаційних системи управління проєктами. Особливістю даного 

підходу є необхідність використання програмних продуктів, що мають бути 

розроблені із врахуванням специфіки кожного конкретного підприємства. 

Використання цього підходу є не вигідним для підприємства через високу 

вартість розробки програм та великих ризиків для проєкту. 

Таким чином, ключовим елементом для ефективної роботи системи є 

корпоративна культура підприємства в аспектах його управління. Тобто 

планування діяльності підприємства повинно виконуватись завдяки реалізації 
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комплексного впровадження системи. Сама система управління проєктами на 

підприємстві повинна стати ключовим інструментом для прийняття 

управлінських рішень і повинен бути наявний постійний розвиток як системи, 

так і підприємства, реагуючи на зміни потреб ринку. Використовуючи основні 

показники ефективності реалізації проєкту, керівництво повинно не лише 

приймати рішення про внесення змін до проекту, але і робити висновки щодо 

аспектів управління, що, можливо, потребує змін або корективів і допоміжних 

засобів проектного управління. 
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У сучасних умовах господарської діяльності України, більшість 

підприємств дістали змогу на собі гостро відчути недосконалість сектора 

економіки. Сумні реалії сьогодення прямо відображаються на ефективності 

діяльності підприємства та на отриманні ним доходу. Кризовий стан економіки 

неминуче призводить до зростання рівня інфляції, спаду виробництва, 

банкрутства і т.д. 

Пропонуємо детальніше розглянути проблему отримання підприємствами 

збитків і шляхи її вирішення. Прибуток – найважливіша фінансова категорія, 

що відбиває позитивний фінансовий результат господарської діяльності 

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


 35 

підприємства, характеризує ефективність виробництва і, зрештою, свідчить про 

рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень 

собівартості [1].  

Оскільки прибутковість є одним із основних якісних показників, він є 

кінцевим результатом діяльності підприємства, що характеризує його 

абсолютну ефективність роботи. 

Продемонструємо тенденцію збитковості підприємств у % до їх загальної 

кількості за останні 8 роківна рисунку 1. 

З даного графіка та статистичних даних видно, що період із 2010 по 2015 

рр. демонстрував динаміку до зниження отримування підприємствами збитку. 

За ці роки кількість збиткових підприємств знизилася на 8,5%. Однак уже за 

наступні три роки цей рівень збільшився на 0,9%. Найбільші збитки за останні 

п'ять років несуть підприємства, які займаються операціями з нерухомим 

майном, а також мистецтвом, спортом, розвагами і відпочинком. Відсоток 

збитковості таких підприємств порівняно з підприємствами, що отримують 

прибуток наближається до 40%. 

 
 

Рис.1 – Тенденція збитковості підприємств у % до їх загальної кількості 

за останні 8 років [2] 
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Сьогодні основною метою діяльності будь-якого підприємства, не 

залежно від виду його діяльності, є отримання максимального прибутку та 

мінімізація витрат, що унеможливлюється без ефективної схеми управління 

ним. Існує багато шляхів і методів для зменшення збитковості підприємств. У 

системі стабілізаційних заходів, спрямованих на виведення підприємства з 

кризового стану, важлива роль відводиться санації, тобто системі заходів щодо 

відновлення платоспроможності боржника з метою запобігання його 

банкрутству та ліквідації [3]. Першим кроком до уникнення збитків має бути 

глибокий факторний аналіз діяльності підприємства та виявлення причин, що 

призвели господарюючий суб'єкт до такого стану [4]. Як правило, досягнення 

підприємством рівня беззбитковості можливе за умов оптимізації кількості 

продукції, що виготовляється, скорочення штату працівників, мінімізація 

випуску нерентабельної продукції, розширення ринків збуту товарів, 

підвищення їх конкурентоспроможності. Однак необхідно зазначити, що 

короткострокові заходи щодо усунення збитків можуть бути дієвими протягом 

деякого часу, але для отримання прибутку необхідно впроваджувати нові 

управлінські технології. 

Отже, у ході дослідження нами було доведено, що проблема збитковості є 

дійсно актуальною для сучасного економічного середовища, в якому 

підприємства вимушені вести свою господарську діяльність, а також були 

запропоновані шляхи для досягнення стабільних додатних фінансових 

результатів. 
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Активізація інноваційної  діяльності аграрних підприємств є основним 

чинником підвищення конкурентоспроможності продукції сільського 

господарства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Враховуючи те, 

що Україна є аграрною країною, а сільське господарство є стратегічною 

галуззю для країни, підвищення її конкурентоспроможності завдяки 

впровадженню інновацій є чинником підвищення конкурентоспроможності 

України на світовому ринку. Важливим чинником розвитку галузі сільського 

господарства є розробка та впровадження нових технологій, об’єктів 

інтелектуальної власності, державна підтримка та  фінансування інноваційної 

діяльності аграрних підприємств.  

Закон України «Про інноваційну діяльність» надає наступне визначення 

інноваційної діяльності: інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована 

на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів та 

послуг [5]. 

Інноваційна діяльність повинна мати системний характер, та передбачає 

постійний розвиток та удосконалення. Серед інновацій, які можуть бути 

впроваджені в діяльність аграрних підприємств можна визначити наступні: 

- застосування гібридних сортів рослин, використання генно-

модифікованих сортів рослин, вирощування нових сортів рослин, 

виведення нових порід та видів тварин і птиці; 

- оновлення застарілої техніки, що зменшить витрати виробництва; 

- використання новітніх методів обробки захисту рослин, нових видів 
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добрив; 

- використання новітніх розробок щодо підвищення родючості ґрунтів та 

ефективності землекористування; 

-  використання ресурсозберігаючих технологій; 

- використання нових технологій зберігання продукції; 

- розробка ефективних механізмів залучення населення щодо 

працевлаштування у сільських місцевостях [1, 2].    

Чинниками, що сприяють активізації інноваційної діяльності аграрних 

підприємств є: сприятливий клімат, наявність  доступних природних ресурсів, 

значний інноваційний та науковий потенціал, високоємний внутрішній ринок, 

позитивний імідж продукції на зовнішніх ринках, орієнтація на екологічно 

чисті продукти харчування, аграрний напрямок розвитку економіки України. 

      

     

Рис. 1 Динаміка урожайності сільськогосподарських культур, ц з 1 га 

зібраної площі [4] 

 

Проаналізувавши динаміку урожайності сільськогосподарських культур 

можемо зробити наступні висновки: урожайність зернових культур та 

зернобобових є стабільною, урожайність плодових та ягідних культур, 

овочевих культур, картоплі, соняшника, буряка цукрового та фабричного 

зростає. Це свідчить про використання інтенсивного (інноваційного) типу 

виробничого зростання, що передбачає збільшення обсягів виробництва за 
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рахунок удосконалення технології виробництва, активізації інноваційної 

діяльності аграрних підприємства, використання більш стійких до морозів та 

посухи культур, культур-гібридів, використання засобів захисту від гризунів та 

комах, поліпшення якості посівного матеріалу (наприклад, зерна), 

забезпеченість аграрного підприємства новою технікою для збору врожаю з 

метою зниження його втрат при зборі, розвиток мережі зрошувального 

землеробства, використання правильних пропорцій мінеральних добрив 

(азотних, фосфатних і калійних), використання інноваційних форм організації 

та стимулювання праці [3, 7].  

Важливим чинником інноваційного розвитку аграрних підприємств є   

формування та реалізація ефективної ринкової стратегії. Інновації повинні мати 

позитивний вплив на здоров’я людей та навколишнє середовище, у цьому 

випадку вони будуть позитивно впливати на господарську діяльність аграрного 

підприємства [6, 8].  Можна зробити висновок, що використання зазначених 

заходів для підвищення урожайності проявляється не лише у збільшення 

валового збору сільськогосподарської продукції, але і підвищенні 

продуктивності праці, зниженні собівартості продукції, підвищенні 

рентабельності. 
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У роботі розглянуті питання порушення і захисту прав інтелектуальної 

власності. В Україні проблема порушення прав інтелектуальної власності є. 

Вона полягає не у відсутності в нашій країні системи інтелектуальної власності 

як такої, а в недостатній поінформованості тих, чиї інтереси зобов'язана 

відстоювати дана система, і в невикористанні перспективи для захисту, які дає 

законодавство у відповідній галузі. 

Ступінь охорони та захисту прав інтелектуальної власності є досить 

різною по всьому світу. Через те що інтелектуальна власність набуває все 

більшого значення в міжнародній торгівлі, ці відмінності стали джерелом 

суперечок в міжнародних економічних відносинах. У зв’язку з цим 

відбувається загальний намір до уніфікації національних законодавств у сфері 

захисту інтелектуальної власності відповідно до укладених міжнародних 

угод [1]. 

Перед державною системою захисту інтелектуальної власності стоять 

націлені на подальше поширення міжнародних стандартів і європейських 

стереотипів завдання оптимізації правової охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності, потреба здійснення державної політики, спрямованої 

на поширення належних знань в даній сфері між різних верств населення [2].  

Ще досить вагому роль у розвитку економічно незалежної країни, 

формування культури й поваги до прав інтелектуальної власності відіграють 

муніципальні органи та впровадження ними всіляких подій як всередині країни, 

так і на її міжнародному рівні. 

Необхідним завданням становлення України у сучасному періоді 

вважається створення дієвої інноваційної системи, яка здатна гарантувати 
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технологічну модернізацію національної економіки, збільшити її 

конкурентоспроможність на базі сучасних технологій [3]. Необхідно 

удосконалити ринок результатів інтелектуальної діяльності, державну систему 

правової охорони інтелектуальної власності та перетворити науковий потенціал 

країни в дієвий ресурс економічного зростання [4]. 

Необізнаність українських виробників щодо проблем інтелектуальної 

власності або ж некваліфікований захист об'єктів інтелектуальної власності 

призводить до того, що безліч запатентованих в Україні винаходів 

використовують представники інших держав з отриманням великої 

матеріальної вигоди. Це стосується не лише тільки високотехнологічних 

рішень, а ще й стосовно нескладних технічних рішень, наприклад, ліків або ж 

харчових товарів. 

Отже, виробник, який виготовляє власну незвичайну продукцію або ж 

надає послуги зобов'язаний щоразу пам'ятати : у разі якщо він сам не захистить 

права інтелектуальної власності, не отримає патент на винахід, не зареєструє 

права на символи для своїх товарів і послуг, їх отримає хтось інший, тобто 

аферист. Значно легше і вигідніше відстояти права на об'єкт інтелектуальної 

власності на початку роботи, ніж після чого аргументувати в судах власну 

правоту. 

Напрацьовані роками ім'я компанії (репутація), технології, найменування 

неповторних товарів, вигляд і обгортка можуть будь-яким застосовуватися 

елементарно методом копіювання назви продукту або ж його форми. Тобто, в 

одних випадках назву і / або ж пакування підроблюють, в інших — аферисти 

реєструють позначення, в разі якщо вони не зареєстровані саме власником і, 

таким чином, забороняють продовжувати сумлінно працювати виробнику і 

видавати виріб на ринок, вимагаючи за це конкретні "відшкодування". В 

наслідок цього, чим раніше виробник почне реєструвати власні товарні 

символи і патентувати технології, тим менше можливість потрапити в 

неприємний випадок [5]. 
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Золото – унікальний природний елемент. Навіть серед дорогоцінних 

металів золото займає особливе місце. Через особливості будови ядра, золото є 

рідкісним елементом природи не тільки на планеті Земля, але й в ближньому і 

далекому космосі. Середній вміст золота в земній корі - 4 мг на 1 т породи 

(тобто всього 0,0000004%). 

З глибин історії за золотом тягнеться довга низка кривавих побоїщ і 

злочинів. Жага наживи, що засліплювала людей в усі часи, штовхала народи на 

кровопролитні війни. Накопичені стародавніми країнами багатства ставали 

предметом заздрощів більш сильних держав і золото територіально переміщу-

валось слідом за центром воєнно–політичної та економічної сили (рис. 1): 
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Рис. 1. – Напрямок міграції запасів золота в давнину [2, c.7–35] 

 

В результаті завоювання Римом імперії Олександра Македонського з її 

фантастичними багатствами і перемоги над Карфагеном в руках Римської 

імперії опинилися всі здобуті, скуплені й награбовані скарби людства - більше 

8500 тонн. Але навіть такі запаси благородного жовтого металу не врятували 

Римську імперію від падіння, внаслідок чого все її накопичене золото було 

розсіяно по світу і розробка більшості рудних родовищ золота припинилася. 

Наступні століття (Середньовіччя) світовий запас золота поповнювався в 



 44 

середньому на 2-3 тонни на рік і до відкриття Америки (тобто до 1492 року) 

загальна кількість видобутого золота дорівнювала 12,7 тис. тонн. [4]. 

Після одіссеї Колумба кораблі, навантажені золотом з Нового Світу, по-

тягнулися в Старий. Тільки за перші 30 років відразу було вивезено кілька 

десятків тонн золота, а всього з 16 по 18 століття з Америки в Європу переко-

чувало близько 2600 тонн золота [1]. І не завжди індіанці добровільно 

розлучалися з усіма своїми коштовностями.  

Сьогодні, за різними оцінками, загальна величина добутого на планеті 

золота за всі часи рівносильна кубу з гранями розміром від 20 до 50 метрів [4]. 

Така розбіжність в оцінці пояснюється браком точної інформації. 

У ХХ столітті золото стало особливим явищем, незрівнянно зросла його 

значущість і масштаб впливу на світові процеси [2, c.220–221]: 

1. Загальна жага золота перетворилася в явну і приховану боротьбу 

держав за володіння сонячним металом. Монетарне золото стало державною 

монополією, засобом міжнародних операцій, основою фінансової стабільності 

держави, його економічним, військовим і стратегічним резервом. Золото стало 

регулятором кредитно-грошового механізму в капіталістичній системі 

господарювання. Війни минулого століття зумовили межкраїнову і навіть 

міжконтинентальну міграцію золотих запасів між сховищами різних країн. 

2. Середина ХХ століття стала піком в історії видобутку жовтого металу, 

різко виросли його монетарні запаси, внаслідок чого вартість накопиченого 

золота перевищила вартість усього іншого на планеті. Прискорилася 

міжконтинентальна міграція, різко зросла концентрація золотих запасів в 

окремих країнах (і в першу чергу, в США). Після 2–ї Світової війни до 87–90% 

монетарного золота було зосереджено в 10–15 промислово розвинутих країнах, 

тоді як на долю іншого світу припадало всього 10–13% [2, с.222]. 

3. Коли маса накопиченого золота перевищила 70 тис. тонн, його вартість 

зросла в 10÷20 разів. Добуте золото стало "важче" в мірах національних валют, 

коли був розірваний штучно занижений стандарт зв'язку між ними. 

4. У минулому столітті змінилося відношення золота з паперовими 

грошима, змінилася його роль у внутрішньому і зовнішньому грошовому обігу, 
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змінилася структура його споживання. Багато років особлива увага була 

прикута до монетизованого, одержавленого золота, в той же час золото 

немонетарне, особливо що знаходиться в приватному володінні, залишаючись в 

тіні, дуже мало вивчено і охарактеризовано. 

На сьогодні сформувалися 4 види споживання дорогоцінного металу: 1) 

банківське золото (видиме); невидиме золото: 2) виготовлення ювелірних 

виробів, 3) промислове використання (стоматологія, фармакологія, 

космонавтика, електроніка та ін.), 4) приватне тезавроване. 

Щорічний світовий видобуток золота становить близько півтори тисячі 

тонн і постійно зростає. На виробництво ювелірних виробів витрачається 

близько 50-60% цієї кількості (загальне споживання золота на виробництво 

ювелірних прикрас з урахуванням його вторинного використання становить 2-3 

тисячі тонн щорічно), на технічні потреби - близько 15% з річним приростом в 

3-3,5 %, на потреби стоматології - до 20%, 5-10% - на чеканку монет і медалей, 

головним чином для нумізматів [3]. 

Висновки. Хоча з 70-х рр. XX ст. золото перестало бути грошима, в складі 

золотовалютних резервів багатьох держав воно залишається стратегічним фі-

нансовим активом. Через його високу цінність і ліквідність країни світу приді-

ляють особливу увагу формуванню національних золотих запасів. На території 

України є поклади рудного й розсипного золота. Головною рушійною силою 

для золотовидобування в Україні повинна стати політична воля. Видобуток 

власного золота дозволить Україні поповнити державний золотий запас та 

зменшити зовнішні боргові зобов'язання, в першу чергу, перед МВФ.  
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ВПЛИВ ЗОЛОТОГО ЗАПАСУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В 

УКРАЇНІ 
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старший викладач  

ДВНЗ “Придніпровська державна академія  

будівництва та архітектури” 

 

У ХХ столітті золото стало особливим явищем, незрівнянно зросла його 

значущість і масштаб впливу на світові процеси. Середина століття стала піком 

в історії видобутку жовтого металу, різко виросли його монетарні запаси, вартість 

накопиченого золота перевищила вартість усього іншого на планеті [3, c.220]. 

Загальна жага золота перетворилася в явну і приховану боротьбу держав 

за володіння сонячним металом. Монетарне золото стало державною монополі-

єю, засобом міжнародних операцій, основою фінансової стабільності держави, 

його економічним, військовим і стратегічним резервом. Золото стало регулято-

ром кредитно-грошового механізму в ринковій системі господарювання. Війни 

минулого століття зумовили межкраїнову і міжконтинентальну міграцію 

золотих запасів між сховищами різних країн. 

Багато років особлива увага була прикута до монетизованого, одержавле-

ного золота, в той же час золото немонетарне, особливо в приватному 

володінні, залишаючись в тіні, дуже мало вивчено і охарактеризовано. 

Україна почала створювати власний золотий запас з 2000 р. і на початок 

2020 р. золотий резерв центрального банку становив 25,2 тони, а питома вага 

золота в золотовалютних резервах складає 4,8% [2]. 

Динаміка золотих запасів характеризується позитивним трендом на фоні 

спадів та піднесень. В більшості випадків зростання золотих запасів співпадає з 

в періодами пожвавлення економіки; а зменшення запасів відбувалось в у 

періоди економічних негараздів. Максимальне значення величини золотого 

запасу (42,61 тонн) припадає на початок 2014р. В тому ж 2014р. відбулось 

стрімке падіння величини золотого запасу до 23,6 тонн, що обумовлено 

початком економічної кризи, розв’язуванням озброєного конфлікту на Сході 

країни та ажіотажним попитом на іноземну валюту, в першу чергу на долари 
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США та Євро, для придбання яких і було використано золото з держрезерву. 

Динаміка ВВП і величини державного золотого запасу мають позитивні 

тенденції зміни, але показники варіації величини золотих запасів в порівнянні з 

ВВП більші, тобто накопичення запасу має більший ступінь невизначеності. 

Кореляційний аналіз динаміки ВВП України та динаміки золотого запасу 

дасть можливість визначити щільність та напрямок зв’язку між ними. Будь-яка 

економічна система характеризується певним ступенем інертності. Для того, 

щоб врахувати інертність української економіки, розрахований коефіцієнт 

кореляції обох параметрів не тільки “рік у рік”, але й зміщуючи значення 

величини золотого запасу на рік, на два, на три, на чотири та на п’ять років 

вперед по відношенню до величини ВВП (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Вплив ВВП на формування золотого запасу в Україні за 1996-2018рр. [1, 2] 

Коефіцієнт кореляції з урахуванням часового лагу 

=0 =1 =2 =3 =4 =5 

0,6028 0,6720 0,7446 0,8101 0,9168 0,8980 
 

 

Як бачимо з таблиці, між змінними (ВВП та золотим запасом) є позитив-

ний зв'язок. При зміщенні величини запасу золота до 4 років, коефіцієнт 

кореляції зростає з 0,6028 до 0,9168, а на п’ятий рік – вже починає зменшувати-

ся до 0,8980. Це означає, що на формування величини золотого запасу в поточ-

ному році впливає ВВП не тільки даного року, але й попередніх років. Тобто на 

величину запасів золота ВВП впливає з деяким запізненням (часовим лагом). 

За напрямком та темпами зростання золотих запасів в усіх країнах світу, 

то накопичення золотого запасу в Україні йде “в ногу” з загальносвітовою 

тенденцією (рис. 1). Неспівпадіння локальних мінімумів та локальних 

максимумів загальносвітового показника та запасу в Україні пояснюється 

слабкою інтегрованістю України до світових економічних процесів. 

Серед колишніх республік СРСР в світовому рейтингу на початок 2020р. 

Україна займає 56 місце, поступаючись Казахстану (13-а сходинка (385,5 т)), 
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Узбекистану – 15місце (335,9 т), Білорусі – 44 місце (48,9 т). 
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Рис. 1. Золотий запас країн світу та України в 2000–2018рр. [2] 

За темпами накопичення золотого запасу Україна в період 2000-поч.2020 р., 

обігнала високорозвинуті країни із середньорічним прирістом 3,05%, поступаю-

чись Білорусі (9,64%), Казахстану (9,62%), Росії (8,83%) та Китаю (6,68%) [10]. 

Розрахунок коефіцієнту кореляції між величиною бюджетного дефіциту та 

золотим запасом країни покаже нам функціональний зв'язок між ними (табл. 3). 

Таблиця 3. 

Вплив золотого запасу України на бюджетний дефіцит за 1996-2018рр. [2, 4-7] 

Коефіцієнт кореляції з урахуванням часового лагу 

=0 =1 =2 =3 =4 =5 

-0,7740 -0,6926 -0,7619 -0,7550 -0,7874 -0,7847 
 

 

Розраховані значення коефіцієнту кореляції між величиною дефіциту 

Державного бюджету України та величиною золотого запасу, показують 

наявність щільного оберненого взаємозв’язку між ними. Тобто коли дефіцит 

бюджету зростає – держава використовує золотовалютні резерви, зменшуючи 

їх, для його покриття, а коли бюджетний дефіцит зменшується, держава 

накопичує золотий запас. Урахування часового лагу показує, що між дефіцитом 

бюджету поточного року та золотим запасом минулого року зв'язок менше, ніж 

“рік у рік”, але при зміщенні на два роки – щільність зв’язку зростає, на три 

роки – знову зменшується, на чотири – зростає, на п’ять – зменшується. Така 

хвилеподібна функціональна залежність потребує подальшого дослідження.  

Проаналізуємо кореляцію золотого запасу та індексів цін з урахуванням 
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інертності макроекономічної системи, тобто з урахуванням часового лагу (табл. 4). 

Таблиця 4. 

Вплив золотого запасу України на індекси цін у 1995-2018рр. [2, 4–7] 

  Коефіцієнт кореляції з урахуванням 

часового лагу 

=0 =1 =2 =3 

Індекс споживчих цін, % -0,635 -0,477 -0,413 -0,368 

Індекс цін виробників промислової продукції, % -0,621 -0,479 -0,408 -0,353 

Індекс цін реалізації продукції сільсько-

господарськими підприємствами, % 
-0,611 -0,477 -0,432 -0,364 

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи, % -0,631 -0,499 -0,430 -0,379 
 

Від’ємне значення розрахованих коефіцієнтів свідчить про обернений 

зв'язок між золотим запасом та індексом цін, що природно: чим більше золотий 

запас, тим стабільніше національна валюта і нижче ціни, й навпаки. Невелика 

щільність зв’язку пояснюється наявністю та використанням інших фінансово–

економічних інструментів для подолання інфляції. Зв'язок між золотим запасом 

попередніх років та темпом інфляції поточного року слабшає, – про це свідчить 

зменшення величини коефіцієнтів кореляції з урахуванням часового лагу. 

Найбільш щільним виявляється зв'язок “рік–у–рік”. 

Офіційно українська національна валюта, гривня, не має золотого вмісту, 

але якщо ми розрахуємо величину забезпечення золотом грошової бази та 

готівки, то побачимо, що вони поступово зменшуються, причому амплітуда їх 

коливань затухає, тобто показники стабілізуються (рис. 2).  

 

Рис. 2. Забезпечення золотом грошової маси та готівки в Україні в 1995–

2018рр. [2] 
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В порівнянні з золотим вмістом 1 грошової одиниці в дореволюційній Ро-

сійській імперії (1 руб.=1/15 імпериала, який містив 17,424 часток чистого зо-

лота (або 0,77423 грамів) та в СРСР до (1 руб.=0,222168 гр. золота) та після 

грошової реорми 1961р. (1 руб.= 0,987412 гр. золота) ці показники дуже малі: 

Висновки. Державний золотий запас є найважливішим засобом економіч-

ного регулювання, це ресурсне забезпечення, що використовується для вирі-

шення будь-яких стратегічних завдань. Їх наявність є показником платоспро-

можності держави і підтвердженням її здатності виконати свої зобов'язання. 

Завдяки інертності економіки вплив державного золотого запасу на фінан-

сову систему та економічні процеси в Україні проявляється через певний промі-

жок часу, тобто з часовим лагом. Україна, як найбільша країна Європи, має 

замалий державний запас золота, змінювання величини якого відбувається із 

значним ступенем невизначеності, що свідчить про стрибкоподібний характер 

та нестабільність державної політики щодо управління золотим резервом. 

Накопичення золотого запасу через власний видобуток золота в Україні, 

обґрунтованість, планомірність та системність проводимої державної політики 

сприятимуть зростанню позитивного впливу золотого запасу на параметри 

грошово-кредитного ринку та підвищать ефективність використання золота як 

інструменту впливу на економічні процеси. 
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У сучасних умовах розвитку та ускладнення ринкових відносин, що 

супроводжуються негативним впливом наслідків світовонї фінансонвої кризи, 

постають нові вимоги до якісного рівня управління підприємствами. Тому 

необхідно звернути увагу на досвід зарубіжних та вітчизняних підприємств 

щодо передової концепції системного управління підприємством – контролінгу, 

який має великий потенціал як сукупність методів оперативного і стратегічного 

менеджменту, планування, аналізу й контролю на якісно новому етапі розвитку 

ринку, як цілісна система, що спрямована на досягнення оптимального 

фінансового стану підприємства.  

Відповідаючи критеріям комплексності та інтегрованості, контролінг 

забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність підприємства в 

минулому, теперішньому і майбутньому часі, системний підхід до виявлення і 

вирішенння проблем, що встають перед підприємством. Контролінг переводить 

управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і 

спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення 

оперативних і стратегічних цілей.  

Контролінг, як цілісна система (певний механізм), складається з двох 

важливих частин: стратегічного контролінгу та оперативного контролінгу. На 

практиці існує тісний взаємозв’язок оперативного та стратегічного контролінгу. 

Стратегічний контролінг повинен забезпечити виживання підприємства, 

відстежувати намічені цілі розвитку і досягнення довгострокової стійкої 

переваги перед конкурентами. Відповідно, об'єктами контролю є такі 
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показники, як цілі, стратегії, сильні і слабкі сторони підприємства, шанси і 

ризики в бізнесі.  

Зокрема, інструментами стратегічного управління, які використовує 

стратегічний контролінг, є: «власне виробництво - постачання з боку»; аналіз 

конкуренції; логістика; «портфельний аналіз»; аналіз потенціалу; «стратегічні 

розриви»; розробка «сценаріїв».  

Оперативний контролінг орієнтований на короткострокові цілі і 

контролює такі основні економічні показники підприємства, як рентабельність, 

ліквідність і продуктивність. Завдання, в основному, включають виробничий 

облік, оперативне планування і бюджетування, аналіз стандартів 

продуктивності і відношень, формування звітів, порівняння результантів з 

цілями, параметричний аналіз, формування звітів. 

Основні методи і інструменти оперативного контролінгу досить сильно 

відрізняються від стратегічного. Найбільш відомими є наступні інструменти: 

«ABC-аналіз»; аналіз об'єму замовлень; розрахунку сум покриття; оптимізація 

розмірів партії продукції; аналіз знижок та інші [1]. 

За допомогою стратегічного і оперативного фінансового контролінгу 

можна вирішити такі традиційні проблеми управління підприємством, як: 

низька платіжна дисципліна структурних підрозділів; неконтрольована 

дебіторська заборгованість; слабке управління витратами; невірне визначення 

прибутковості філій і видів бізнесу; сплата необґрунтовано високих податків в 

місцевий і загальнодержавний бюджети [2]. 

Світовий досвід теорії та практики використання системи контролінгу 

свідчить, що вона сприяє ефективному функціонуванню підприємств у 

сучасних умовах господарювання. Склад, структура, підходи до організації та 

умови запровадження у більшості можуть бути перенесенні на вітчизняні 

підприємства. В першу чергу на тих підприємствах, де прийняття важливих 

оперативних та стратегічних рішень потребує обробки великих, часто змінних 

обсягів інформації та відповідного коректування уже прийнятних. 

Впровадження системи контролінгу на підприємствах допоможе 

керівникам захистити бізнес від надзвичайної вразливості в динамічному 

зовнішньому середовищі, досягти ефективного управління, створити й оцінити 
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потенціал підрозділів підприємства, досліджувати ідеї конкурентів, 

здійснювати порівняльний аналіз усіх отриманих даних, використовувати 

інновації, і, звичайно, орієнтуватися на майбутнє. 
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Відомо, що ідея корпоративної соціальної відповідальності набула 

популярності в країнах Західної Європи та США ще у 1950-ті роки та з роками 

еволюціонувала і поширювалася в міру того, як корпорації ставали 

масштабнішими й потужнішими. Можна стверджувати, що багато організацій 

отримали мотивацію до здійснення програм соціальної відповідальності 

завдяки ширшої обізнаності громадськості з екологічними та етичними 

питаннями, зростанню тиску з боку організованих груп активістів (захисників 

довкілля, поборників інтересів споживачів тощо).   

Фактично існує два табори міжнародних організацій, що визначають 

основні тенденції розвитку соціально відповідального бізнесу: ООН та схожі 

організації світового та континентального рівня, а також бізнес структури та 

громадські організації локального рівня. Нормативним підґрунтям 

корпоративної соціальної відповідальності є здебільшого добровільні норми 

права, що реалізують стратегії, декларації та рекомендації інституцій та 

установ обох таборів. Крім того, в деяких європейських країнах вимоги щодо 
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окремих аспектів соціалізації бізнесу закріплені законодавчо [1].  

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні перебуває в 

стадії становлення. Формальним стартом стало створення Всеукраїнського 

громадського руху «Форум соціально відповідального бізнесу України» у                  

2005 р. [2]. 

Для формулювання, пропагування та імплементації оптимальних 

технологій соціалізації бізнесу в українське підприємництво доцільно 

здійснити детальний аналіз кожної із перерахованих моделей:  

- європейська модель корпоративної соціальної відповідальності 

пов'язана насамперед із досягненням компаніями їх основних бізнес-цілей та 

прагненням підвищити свою інвестиційну привабливість. Головна особливість 

цієї моделі полягає у формуванні відповідальності власників капіталу перед 

найманими працівниками, що зумовлено становленням та посиленням 

правових вимог та стимулів у сфері соціалізації бізнесу цих країн [3].   

Показовим прикладом державного регулювання соціалізації бізнесу у 

Європі є запровадження обов’язкового інформування громадськості щодо   

інвестування пенсійних внесків у діяльність соціально відповідальних 

компаній.  

Запорукою швидкого поширення практик соціально відповідальної 

поведінки бізнесу у Європі є дієве інституційне забезпечення у цих країнах. 

Саме завдяки спільним зусиллям державних органів, громадських та наукових 

кіл, а також бізнесу в країнах ЄС вдалося асимілювати соціальну 

відповідальність у бізнес-практику; 

- азійська (японська) модель корпоративної соціальної відповідальності 

сформувалась під впливом культурних традицій та тривалої активної участі 

держави у стратегічному плануванні бізнесу.   

Завдяки еволюційному розвитку соціальна відповідальність увійшла у всі 

сфери підприємництва та стала нормою ділової поведінки. Так, окрім 

організаційного розвитку та примноження прибутків ця модель передбачає 

усвідомлення підприємством своєї відповідальності перед суспільством та 

довкіллям і прагнення прогресу людства в цілому.  
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Особливістю азійської моделі КСВ є уважне ставлення до трудового 

колективу, що не обмежується виробничими стосунками, а пов'язане із 

сприянням з боку підприємства вирішенню проблем працівників впродовж  

усього їхнього життя (фінансова допомога при народженні дітей, придбанні 

житла, лікуванні, навчанні тощо) [1]. Члени «виробничої родини», працюючи 

на підприємстві, перебувають у так званому «довічному наймі», що гарантує 

працівнику у разі сумлінної праці соціальний захист, фінансову підтримку, 

кар’єрне зростання та щедрі пенсійні виплати. Жодна із норм бізнес-поведінки, 

що стосується суспільних ініціатив не передбачена у законодавстві, проте вони 

є соціальним імперативом та безумовними до виконання для більшості великих 

компаній.  

Успішні підприємства формують у своїй структурі спеціалізовані відділи 

для реалізації соціальних ініціатив підприємства, які контролюють питання, 

пов’язані із корпоративною соціальною відповідальністю та тісно 

співпрацюють із відділами інвестицій, фінансів та екології. Варто зазначити, 

що інформацію про проведені суспільні заходи підприємства, як правило, 

активно просувають через ЗМІ, відображають у своїх звітах діяльності, 

наводять як позитивний аргумент у ході налагодження співпраці із новими 

партнерами, використовують для формування свого бізнес іміджу;  

- американська модель корпоративної соціальної відповідальності 

еволюціонувала упродовж останнього століття та набула своїх характерних 

рис, механізмів реалізації соціальних ініціатив бізнесу. Особливістю цієї 

моделі є добровільний характер участі підприємства у вирішенні проблем 

суспільства. Корпоративна допомога, як правило, має форму благодійності, 

меценатства, спонсорства та реалізовується через спеціальні благодійні фонди, 

у створенні яких бере участь підприємство-благодійник. Участь у соціальних 

проектах підприємств не пов’язана із їхньою стратегією і часто зумовлена 

філантропічними рисами їх власників [4].  

Аргументами на користь американської моделі корпоративної соціальної 

відповідальності є: її простота або відсутність потреби залучення у штат 

підприємства спеціалістів з реалізації соціальних проектів; наочність 
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результатів доброчинності та їх позитивний вплив на імідж підприємства; 

найбільша підтримка з-поміж інших моделей у населення та громадських 

організацій, що сприймають соціальні ініціативи бізнесу як піклування про 

конкретну людину, громаду, мешканців села чи регіону [1].  

Щодо економічної ефективності варто зазначити, що американська 

модель корпоративної соціальної відповідальності є затратною, оскільки 

реалізація соціальних програм є безкорисною і не передбачає досягнення 

бізнес-цілей, основною її метою є завоювання довіри та симпатії з боку 

суспільства. Досить поширеною у цій моделі соціальної поведінки є практика 

реалізації екологічних проектів, рівень фінансування яких прийнято 

інтерпретувати, як ступінь гармонійності функціонування компанії-

благодійника у довкіллі.  

У цій моделі участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем має 

стихійний характер і залежить від економічного стану підприємства та 

менеджменту.  

Варто зазначити, що з основних моделей корпоративної соціальної 

відповідальності європейська є оптимальною для впровадження на виробничих 

підприємствах України, умови його ведення значною мірою імплементовані до 

європейських. Також ця модель є найефективнішою з точки зору інвестування, 

оскільки реалізація соціальних проектів, як правило, веде до збільшення 

активів підприємства (зростає довіра до соціальноорієнтованої компанії, що 

згодом конвертується у збільшення попиту, лояльність контрагентів, 

вмотивованість працівників та прихильність населення).  
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 В умовах переходу від адміністративної до ринкової економіки процес 

планування діяльності організації перетерпів корінні зміни. Методи 

планування, прийняті в умовах централізованої економіки, не виправдали себе, 

і це було визнано однією з головних причин, що призвели до складної 

економічної ситуації. Працювати ж без планування, як виявилося, не в змозі 

жодна організація. Таким чином, виникла необхідність розробки нової системи, 

що відповідає цілям і задачам підприємства в умовах ринкової економіки, що 

допомагає здійснювати ефективну управлінську діяльність. Зрозуміло, що ця 

система повинна базуватися на підходах і технологіях, використовуваних на 

західних підприємствах, які мають багаторічний досвід планування. 

 Планування, як одна із найважливіших функцій управління, опирається 

на результати постійного моніторингу стану внутрішніх і зовнішніх чинників 

виробничо-господарської діяльності підприємств. У сукупності зовнішніх 

чинників середовища господарювання чільне місце займають споживчі 

переваги, чітке виокремлення яких дає змогу менеджменту підприємства 

сформувати плани виробництва продукції, що буде користуватися попитом у 

споживачів. 

 Планування діяльності організації спрямоване, насамперед, на виявлення 

і затвердження її цілей і завдань, тобто вибору напрямку розвитку із детальним 

описом кроків, здійснення яких необхідне для виконання поставленої мети [1].  

План діяльності організації є основою для розроблення заходів із 

маркетингу, менеджменту та координації діяльності всіх його підрозділів. Він 

дає змогу одночасно розглянути взаємопов’язані економічні, соціальні, 

організаційні та інші проблеми і тому є базою для розроблення й прийняття 
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раціональних управлінських рішень. Місія, головні цілі та функції кожного 

підприємства у процесі планування повинні бути тісно пов’язані між собою й 

відображатися як у короткострокових, так і у довгострокових планах. Тому 

принцип плановості є невід’ємним принципом діяльності підприємства. Без 

плану неможливо здійснювати дієвий контроль, досягати узгоджених дій між 

підрозділами підприємства і виокремлювати пріоритетні напрями його 

розвитку. 

 Ефективність планування вимірюється розміром вкладу, який воно 

вносить у досягнення цілей і здійснення поставлених завдань за вирахуванням 

витрат і небажаних наслідків, що виникають при формуванні плану і його 

виконання [2].  

 Планування допомагає організації досягнути певних цілій: 

- залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій з метою оновлення 

основних фондів і модернізації та обладнання; 

- максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів; 

- створення позитивного іміджу на ринку і визнання з боку громадськості. 

Взагалі організації мають в своєму розпорядженні велику сукупність 

методів планування. Так, наприклад, ресурсний метод планування ґрунтується 

на врахуванні ринкових умов господарювання та ресурсів, що є у 

розпорядженні суб’єкта господарювання. Даний метод може застосовуватись 

при монопольному становищі організації на ринку або при слабо розвинутій 

конкуренції. Цільовий метод планування використовується організаціями в 

умовах сильної конкурентної боротьби. Адже за цих умов потреби ринку та 

попит на продукцію стають вихідною позицією її діяльності, початковим 

моментом планування. 

Сьогодні технологія планування в умовах ринку повинна відповідати 

таким вимогам: по-перше, для нинішнього перехідного періоду ключовою 

проблемою планування є адаптація. По-друге, варто виходити з принципу 

адекватності планування відповідно до умов ринкового середовища, що 

змінюються. По-третє, необхідно врахувати, що дієвість планування залежить 

від відповідності плану реальним умовам. По-четверте, процедури планування 
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мають забезпечувати необхідний зв’язок показників плану з впровадженням 

нової техніки, технології, покращення організації виробництва і праці. По-

п’яте, сама технологія складання плану повинна забезпечувати використання 

ринкових інструментів, щоб з їх допомогою вчасно аналізувати і вносити 

корективи в розроблені плани.  

В умовах ринку, орієнтуючого кожного виробника і підприємця на 

отримання високих кінцевих результатів, сучасна система планування в 

організації покликана не тільки забезпечувати процес виробництва 

конкурентоздатної продукції, але і сприяти при цьому досягненню повної 

зайнятості ресурсів, справедливому розподілу доходів і зростанню якості 

життя. 
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В умовах сьогодення  Україна повинна ставити собі за мету якнайповніше 

забезпечення своїх громадян якісними і конкурентоспроможними доступними 

освітніми послугами. Вирішення цього питання дозволить розкрити можливості 

підвищення темпів економічного зростання за рахунок випуску 

висококваліфікованих фахівців з вищих навчальних закладів. 

Аналіз вітчизняної наукової літератури показав, що єдиного визначення з 

приводу того, що розуміють під освітньою послугою, немає. Вона є 

економічною категорією, в якій відображено складні економічні відносини.  

Вважається, що освітня послуга є товаром, а процес споживання освітніх 

послуг сприяє формуванню цінності людини, які в майбутньому складатимуть 
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основу вартісного обміну на ринку праці [1]. 

На думку автора, освітня послуга − це комплекс навчальної та наукової 

інформації, переданої особі у вигляді суми знань загальноосвітнього та 

спеціального характеру, а також практичних навичок для наступного 

застосування.  

Сьогодні особливої уваги потребує вирішення проблем у вищій освіті 

України, які мають такі негативні тенденції: 

 - зростання кількості вищих навчальних закладів, яке часто не 

призводить до підвищення якості навчання; 

- дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку освітніх послуг, що 

супроводжується зростанням чисельності випускників незатребуваних 

професій;  

- зниження якісних чинників роботи вищих навчальних закладів, зокрема 

кваліфікації випускників;  

- існування кризи ресурсів, що проявляється не тільки у скороченні 

фінансування із державного бюджету, але й у комерціалізації освітньої 

діяльності; 

- низький рівень оплати праці у вузах, що спричинило відтік кадрів;  

- старіння матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів;  

- зростаюча конкуренція вищих навчальних закладів за залучення 

абітурієнтів;  

- недостатня забезпеченість студентів місцями у гуртожитках;  

- значне скорочення держзамовлень;  

- перевага приватних вищих навчальних закладів у порівнянні з 

державними у ціновій політиці [2]. 

На сучасному етапі розвитку економіки ЗВО України є суб'єктами 

ринкових відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг на 

сформованому ринку освітніх послуг. Тобто, освітні послуги є предметом 

купівлі-продажу, іншими словами є товаром. Освітня послуга як товар має 

специфічні риси, а саме поєднує в собі ознаки приватного та громадського 

блага. 
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Для вирішення зазначених проблем необхідно:  

- реформувати сучасну мережу ЗВО з тим, щоб вона відповідала потребам 

конкретних областей, інтеграції освіти і науки та інноваційним технологіям 

навчання;  

- привести кількість і структуру ЗВО у відповідність потребам ринку 

праці; 

- створити умови для реалізації принципу автономності ЗВО; 

- забезпечити розширення частки бюджетного фінансування тих напрямів 

підготовки, які є визначальними та найбільш затребуваними для національного 

господарства України; 

- замінити принцип фінансування в освіті в залежності від досягнутого 

рівня (обсягу фактичних витрат за звітний період), на принцип фінансування в 

залежності від досягнутого результату освітніх закладів за якісними та 

кількісними показниками їх діяльності.  

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що сучасний стан організації 

надання освітніх послуг у ЗВО, за роки незалежності нашої країни, із 

притаманним йому хронічним недофінансуванням, незадовільною матеріально-

технічною базою, недосконалою організаційною структурою так і не 

перетворився в повноцінний сектор національної економіки, який би був 

здатний генерувати конкурентоспроможний людський капітал. 
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Будівництво є однією з найважливіших галузей національного 

господарства, від якої, в достатньої мірі залежить ефективність функціонування 

всієї економічної системи країни. На сучасному етапі, в умовах жорсткої 

конкуренції, для більшості будівельних підприємств України, питання якісної 

системи управління виходять на перший план. Нарешті, для забезпечення 

конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємств будівельної 

галузі створення якісної системи управління є найвпливовішим фактором 

розвитку. 

З переходом до ринкових відносин, в будівельній галузі відбулися суттєві 

зміни щодо організаційних структур, форм і методів маркетинг-менеджменту: 

децентралізація управління будівельною галуззю і демонополізація її 

господарської діяльності на основі утвердження різних форм власності; 

розукрупнення надто великих і створення малих підприємств та організацій; 

формування інфраструктури інвестиційного ринку, який охоплює мережу 

регіональних фондів, трудових бірж, постачальницьких компаній матеріально-

технічних ресурсів, комерційних банків [1]. 

 Організація будівельного виробництва являє собою базис економічно-

господарчої діяльності підприємства, функціональною сутністю якого є 

надання будівельних послуг та безпосередній випуск готової будівельної 

продукції [2].  

Важлива роль, яка відведена будівництву, вимагає пошуку нових підходів 

до системи управління будівельними підприємствами. Таким видом 

управління, на нашу думку, є адаптивне управління, метою якого є пошук 

нових найефективніших форм ухвалення та виконання рішень щодо 

функціонування та розвитку підприємства. 

Адаптивне управління будівельним підприємством дозволяє підвищити 

адаптивність підприємства до мінливих умов зовнішнього середовища та 

забезпечити ефективність його діяльності в несприятливих умовах за 

допомогою використання організаційно-економічних методів: техніко-

економічного планування, за допомогою якого визначається програма 

діяльності підприємства; економічного стимулювання, вихідним положенням 
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якого є формування доходів персоналу підприємства залежно від внеску в 

загальні результати праці; економічної відповідальності за результати 

діяльності органів управління підприємством та ін. 

Пріоритетними заходами для ефективного розвитку будівельного 

підприємства сьогодні є:  

- удосконалення стандартизації та нормування будівельної продукції;  

- відновлення кредитування об’єктів господарювання для фінансування 

будівельних проектів;  

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій і матеріалів у 

будівництві;  

- впровадження безвідходного й маловідходного виробництв; 

- удосконалення менеджменту будівельних організацій, особливо 

стосовно покращення рівня взаємодії всіх учасників будівельного процесу, що 

сприяє скороченню термінів будівництва. 

Одним із інструментів адаптивного управління будівельним 

підприємством є постійний моніторинг управлінських процесів як системи, 

який використовується для збільшення швидкості адаптованості до ринкових 

коливань, який складається з операційного аудиту та аудиту ефективності. 

Такий аудит передбачає уточнення інформації для проведення аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємства; надання попередньої оцінки 

системи внутрішнього контролю операційної діяльності; конкретизацію 

факторів ризику (ризикових операцій); складання адаптивного моніторингового 

звіту з операційного аудиту та аудиту ефективності. 

Адаптивне управління будівельним підприємством повинно 

дотримуватися певних принципів, серед яких особливо важливими є: 

- всебічно вивчати стан і динаміку попиту на будівельному ринку; 

- забезпечувати високий рівень адаптивності будівельного виробництва 

до вимог сучасного ринку, що, сприятиме більш повному завантаженню 

виробничих потужностей; 

- активно впливати на платоспроможний попит споживачів за рахунок 

підвищення якості будівельної продукції, формуючи при цьому прогресивну 
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структуру її споживання; 

- розширювати асортимент будівельної  продукції та послуг. 

Розвитку системи адаптивного управління будівельними підприємствами  

буде сприяти  модернізація та розвиток будівельної інфраструктури; реалізація 

вітчизняних державних та приватних програм інвестиційної підтримки 

будівництва; партнерство влади і бізнесу будівельної галузі як форми 

довгострокової взаємодії сторін. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ В ІТ-

КОМПАНІЯХ 
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д-р екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту і адміністрування, 
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НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України 

 

Для успішної діяльності ІТ-компаній вкрай важливим є використання 

сучасних технологій управління. В межах управління проектами одним з 

основних завдань, які стоять перед компаніями є управління проектними 

ризиками, які є дуже серйозною перешкодою на шляху успішного завершення 

проекту та оцінюються за допомогою наступних показників: вірогідність 

ризикового випадку, сума збитку (тяжкості). Очевидно, що наявність ризиків 

присутня на абсолютно всіх етапах проектної діяльності. У зв’язку з цим 

інструментарій управління проектними ризиками повинні постійно 

удосконалюватися [1]. 

 Проблема управління ризиками є надзвичайно широкою та важливою, 

адже виникає у найрізноманітніших галузях діяльності людини. Більше того, 

поняття ризику визначається залежно від сфери застосування по-різному, і саме 
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в проектній діяльності (стратегічне планування, управління проектом та 

оперативне корегування перебігу його виконання) виникають 

найрізноманітніші види ризиків.  

У свою чергу, проектний тип управління все більше поширений, що 

пов’язане з динамічним розвитком в галузі інформаційних технологій, тому що 

власне в цій галузі види діяльності є унікальними, продукція швидко 

оновлюється, необхідною є ефективна координація наявних ресурсів для 

досягнення мети, а також чітко визначені межі в часі для кожного продукту – 

чи то інформаційної системи, чи програмного або апаратного забезпечення. 

 Структура управління проектною діяльністю містить такі функції:  

 - стратегічне планування,  

 - тактичне планування з розбиттям на найважливіші підфункції (розподіл 

ресурсів та оперативне управління),  

 - облік,  

 - контроль та аналіз. 

 Одним з основних завдань, які розв’язують у межах управління 

проектами, є управління ризиками проектної діяльності, або управління 

ризиками проекту. Це завдання не відокремлюється від більшості інших 

функцій управління проектами. Ризики існують на всіх фазах і етапах проектної 

діяльності, тому функція управління ними є актуальною аж до закриття 

проекту. 

  Проектні ризики - сукупність ризиків, що загрожують реалізації 

інвестиційного проекту чи можуть знизити його ефективність (комерційну, 

економічну, бюджетну, соціальну, екологічну тощо); сукупність обставин за 

яких ймовірність завершення поставлених цілей проекту зменшується або 

виключається; сукупність ризиків, які зумовлюють загрозу економічній 

ефективності проекту, що виражається в негативному впливі різних чинників 

на грошові потоки [2]. 

  Завдання управління ризиками полягає у зменшенні впливу небажаних 

факторів на життєвий цикл інформаційно-технологічного проекту для 

отримання результатів, найближчих до бажаних.  
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  Можливості маневрування при управлінні ризиками доволі різноманітні: 

запобігання ризику, відхилення від ризику, свідоме і неусвідомлене прийняття 

ризику, дублювання операцій, скорочення величини потенційних і фактичних 

утрат, розподілення ризику між учасниками, розукрупнення ризику, рознесення 

експозицій у просторі та у часі, ізоляція небезпечних синергетичних факторів 

один від одного, перенесення ризику (страховий та нестраховий трансфер) на 

інших агентів, аутсорсинг тощо. Але, треба уявляти, що яким би не був той чи 

інший метод управління ризиком, взагалі позбутись ризику неможливо.  

  Зрозуміло, що ризики виникнення потенційних небезпек існують в усіх 

проектах, але не завжди вони відбуваються. Проявлена небезпека, зазвичай, 

перетворюється на проблему як поточну, так і майбутню. Прогнозування 

потенційних небезпек у багатьох випадках – це передбачення прояву деяких 

ризикових подій, що, як правило, мають негативно вплинути на хід реалізації 

програмного проекту та на його остаточні результати. 

Управління ризиками в системі управління програмними проектами – це 

перелік процедур та набір дій, які дають змогу керівнику проекту передбачати 

потенційні ризикові події, їх виявляти та ідентифікувати, якісно та кількісно 

оцінювати, відстежувати й усувати як до їх появи, так і внаслідок виникнення 

проблем, а також ліквідувати негативні наслідки від їхнього прояву на 

подальший хід реалізації програмного проекту. 

Ефективне управління проектними ризиками в ІТ-компаніях, яке 

розуміють як багаторазове розв’язання задачі вибору оптимального управління 

з урахуванням всієї наявної інформації, дає змогу підвищити ефективність 

управління проектом, особливо в умовах невизначеності. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У 

МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Кондратенко Наталія Олегівна,  

д-р екон. наук, професор, проф. кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування,  
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Маркетингова діяльність підприємства повинна швидко реагувати на 

непередбачені зміни маркетингового середовища. В таких умовах постає 

питання щодо перегляду традиційних методів та інструментів маркетингового 

управління. 

Використання маркетингу на вітчизняних підприємствах є невід’ємною 

складовою їх діяльності більшості, однак, досі спостерігається фрагментарне 

використання лише деяких функцій маркетингу, що знижує загальну 

ефективність маркетингової діяльності. Головним завданням служб маркетингу 

підприємства є оптимальне формування комплексу маркетингу, але управління 

комплексом маркетингу не єдине завдання, яке виникає в процесі управління 

маркетинговою діяльністю підприємства. Враховуючи це можна зробити 

висновок, що для ефективної організації маркетингової діяльності необхідні 

нові підходи до управління маркетинговою діяльністю підприємства [1]. 

Доречно буде, якщо до процесу здійснення та управління маркетинговою 

діяльністю підприємства будуть задіяні не лише служба маркетингу і збуту, а 

також ті структурні підрозділі, які використовують в своїй діяльності 

маркетингову інформацію і, в свою чергу, надають інформацію службі 

маркетингу і збуту. До таких структурних підрозділів слід включити 

економічну, фінансову служби, відділ економічного планування і 

ціноутворення, а також комплекс конструкторсько-технологічної підготовки 

виробництва, який здійснює розробку нової та модернізацію продукції, що вже 

випускається. 

Створюючи організаційну структуру управління маркетингом на 

підприємстві необхідно розуміти, що вона в найбільшій мірі повинна 

відповідати його цілям. Організаційна структура будь-якої системи пов'язана з 
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досягненням її стратегічної мети і є конструкцією організації, на основі якої 

здійснюється управління підприємством. Ефективний розподіл обов’язків та 

відповідальності при прийнятті управлінських рішень між співробітниками 

служби маркетингу є основою ефективного функціонування всіх підрозділів 

підприємства, тому, що маркетинговий підрозділ виконує зворотній зв’язок з 

ринком і сприяє максимальному задоволенню потреб і попиту споживачів. 

Сьогодні в якості управлінського стандарту, при організації будь-якої 

діяльності, широко використовуються різновиди матриці відповідальності. 

Матриця відповідальності застосовується в різних напрямках управління: 

функціональному, процесному та проектному. Особливі вимоги до процедур 

використання матриць пред'являє проектне управління. 

Базовим методом вважається матриця відповідальності щодо методу 

RACI. Крім RACI виникли нові різновиди матриць, і вони значно пішли вперед. 

Із цих позицій становить інтерес матриця розподілу адміністративних завдань 

керування (РАЗУ). 

Для розробки матриці відповідальності використовується методика RAСI, 

де позначками є: Responsible (відповідає), Accountable (затверджує), Consult 

before doing (консультує), Inform after doing (інформується) [2].  

В матриці відповідальності пропонується менеджерові знати міру 

домірності матриці етапу й рівню проектного завдання. На етапі розробки 

концепції проекту найкраще застосувати матрицю відповідальності щодо 

укрупнених блоків робіт.  

Якщо проект невеликий, а його завдання трохи тяжіє до бізнес-процесу, 

рекомендують використовувати однорангову спрощену матрицю. Якщо 

користувачами матричної моделі є керівники компанії, а задіяних у проекті 

підрозділів досить багато, то наочніше буде застосувати матричну тривимірну 

ізометрію. 

Різноманітність інструментів менеджменту організацій у сучасній 

управлінській парадигмі дозволяє шукати свої управлінські рішення для 

кожного відповідального ресурсу, який осмислюється під певні завдання.  

І чим складніше проект, тим більш технічними повинні бути процедури 
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контролю відповідальності. При ефективному застосуванні матриці РАЗУ й 

RACI обов'язково принесуть довгоочікуваний успіх. 

Така організація маркетингової діяльності на підприємстві дозволить 

раціонально використовувати професійні компетентності фахівців і суттєво 

підвищити ефективність прийнятих управлінських рішень для поліпшення 

положення підприємства на ринку. 
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Копитець Наталія Григорівна, 

канд.екон.наук, старший науковий співробітник, докторант2, 

Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” 

Волошин Володимир Миколайович, 

канд. сільськ. наук, старший науковий співробітник, 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 
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Постановка проблеми. Ринок м’яса великої ротатої худоби є найбільш 

проблемним серед з основних ринків м’яса. В умовах недовиробництва 

яловичини і телятини маємо проблеми зі збутом. Через високі ціни на цей вид 

м’яса та низьку купівельну спроможність не всі споживачі можуть його 

купувати. Яловичина залишається малодоступною для більшості українців. За 

таких умов ринок м’яса великої ротатої худоби потребує підвищеної уваги до 

себе як учених, так і практиків, потребує безперервного моніторингу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти функціонування 

ринку м’яса великої рогатої худоби висвітлені у працях М.В. Гладія, 

                                                 
2
 Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, академік НААН 

Лупенко Ю.О. 
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П.Т. Саблука., Н.Г. Копитець [1], О.А. Шуст, В.І. Радько [2], П.Р. Пуцентейла 

[3]. Однак глобальні зміни ринкової кон’юнктури, що відбулися останнім часом 

на ринку м’яса великої рогатої худоби , потребують проведення детального 

аналізу. 

Метою є дослідження функціонування ринку м’яса в умовах ринкових 

трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні суттєво змінилася 

структура виробництва м’яса. На початку 2000 р. частка м’яса великої рогатої 

худоби становила понад 45 %, а у 2018 р. – лише 15 %. Вирощування великої 

рогатої худоби залишається не прибутковим бізнесом. В Україні і надалі 

продовжується тенденція вирізання великої рогатої худоби. Основними 

виробниками м’яса великої рогатої худоби залишаються господарства населення. 

У 2018 р. цією категорією господарств було вирощено 419,5 тис. тонн 

великої рогатої худоби у живій масі, що на 0,6 % більше показника 2017 р. 

Сільськогосподарські підприємства виростили велику рогату худобу (у живій 

масі) обсягом 145,2 тис. тонн, що на 4,1 % менше порівняно з 2017 р. 

Незважаючи на те, що сільськогосподарські підприємства утримують третину 

поголів’я великої рогатої худоби, вони вирощують лише чверть живої маси 

тварин. Майже три чверті приросту виробляють господарства населення.  

Господарствами усіх категорій у 2018 р. було вироблено 358,9 тис. тонн 

яловичини та телятини у забійній вазі, що на 1,3 % менше рівня 2017 р. 

У січні-вересні 2019 р. обсяг вирощування великої рогатої худоби (у 

живій масі) в сільськогосподарських підприємствах становив 104,8 тис. тонн, 

що на 1,0 % менше рівня аналогічного періоду 2018 р. 

За даними Державної служби статистики України [4] 

сільськогосподарськими підприємствами у 2018 р. було реалізовано на забій 

153,2 тис. тонн або на 24,3 % менше порівняно з 2017 р. У січні-вересні 2019 р. 

було реалізовано 120,4 тис. тонн живої великої рогатої худоби, що на 14,2 % 

більше, ніж за аналогічний період 2018 р. Дана ситуація свідчить, що в Україні 

продовжується тенденція вирізання великої рогатої худоби. 

Середня ціна продажу великої рогатої худоби сільськогосподарськими 
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підприємствами за усіма каналами реалізації у 2018 р. зменшилася на 15,2 % 

порівняно з 2017 р. Найвищою була середня ціна у сільськогосподарських 

підприємствах Волинської області, а найнижчою – у Луганській області. За 9 

місяців 2019 р. ціна реалізації живої великої рогатої худоби зменшилася на 7,5 

% і становила 28894,7 грн/т.  

Сільськогосподарські виробники вимушені продавати велику рогату 

худобу за заниженими цінами. Це сприяє збільшенню доходів переробних 

підприємств та роздрібної мережі. При цьому, вони мають набагато коротший 

виробничий цикл і набагато менші затрати виробництва. 

У 2018 р. оптово-відпускна ціна на яловичину І категорії зросла на 3,8 % 

порівняно з 2017 р. і становила станом на кінець року 79,45 грн/кг. За 9 місяців 

2019 р. оптово-відпускна ціна на яловичину І категорії збільшилася на 2,6 % 

порівняно з січнем 2019 р. і на 6,8 % – порівняно з відповідним періодом 2018 

р. та становила 82,09 грн/кг. 

Роздрібна ціна на яловичину у грудні 2018 р. зросла порівняно з 

аналогічним періодом 2017 р. на 6,9-9,3 % і становила на тазостегнову частину 

яловичини – 98,53 грн/кг, на яловичину без кістки – 128,67 грн/кг. У січні-

вересні 2019 р. роздрібні ціни на яловичину без кістки збільшилися на 2,9 % і 

коливаються в межах 128,15-129,76 грн/кг, а на тазостегнову частину 

яловичини – на 5,2 % від 98,54 грн/кг до 101,61 грн/кг. 

У 2018 р. фонд споживання яловичини та телятини в Україні залишився 

на рівні 2017 р. і становив 318 тис. тонн. Українці споживають 7,5 кг яловичини 

з розрахунку на 1 особу, що складає 23,4 % раціональної норми споживання 

даного виду м’яса. Найбільше споживають яловичини та телятини в Уругваї 

(41,2 кг/рік) та Аргентині ( 40,7 кг/рік).  

Висновки. Ринок м’яса великої рогатої худоби і надалі лишається 

неефективним. Ціни на яловичину і телятину в роздрібній мережі найвищі, 

порівняно з іншими видами м’яса. Саме тому споживачі м’ясної продукції 

надають перевагу купівлі м’яса птиці, яке за ціною є значно дешевшим. 
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Організаційний потенціал бізнес-підприємств за умов інформаційної 

економіки визначається якісним рівнем менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми менеджменту 

аналізують закордонні та вітчизняні вчені: Гассман О., Франкенбергер К., Шик 

М. вивчають роль та проблеми менеджменту з позиції моделювання бізнес-

процесів [1], Котлер Філіп, Гермаван Катарджая, Їван Сетьяван виокремлюють 

особливості управління бізнесом в інформаційній економіці [2], Ліпін М. В. 

досліджує освіту сучасного світу [3]; Лукашова Л. В. аналізує внутрішній світ 

людини та його використання для розвитку організації [4]; Міроненко Ю. Д., 

Тереханов А. К. систематизує основи організаційного розвитку [5]; Савчук 

Л.М. поєднує дослідження вчених щодо трансформаційних процесів у бізнесі 

[6]; Чан Кім В., Рене Моборн зазначають про можливість успіху в бізнесі за 

рахунок впровадження інновацій [7]. Питання підготовки менеджерів за часів 

інформаційної економіки залишаються не вирішеними: процес усвідомлення 

власного Я студентами; елементи групової взаємодії; технічне забезпечення 

професійної діяльності; узгодження прогам навантаження потребам студентів; 

виховання особистих якостей. 

Мета дослідження – виявлення проблем підготовки менеджерів за часів 

інформаційної економіки та напрямків їх вирішення. 

Основними рисами інформаційної економіки є прискорення 

інноваційного розвитку; провідна роль інформаційних засобів у всіх сферах; 

інформація стає товаром; операції в бізнесі будуються на використанні ідей; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614693
http://www.ukrstat.gov.ua/
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ускладнення забезпечення якості освіти у зв’язку з прискоренням змін 

практичних завдань. 

Особливості менеджменту інформаційної економіки: посилення 

тенденцій щодо відмови менеджерів працювати за наймом (бажання керувати 

власною справою); стрімкий перехід директивного менеджменту до 

консультативного; зменшення ієрархічних рівнів менеджменту; зростання ролі 

нематеріальних активів; усвідомлення найманими працівниками ролі власного 

внеску в отриманні прибутку і постійне зростання вимог до менеджерів; 

мультикультурний аспект управління персоналом. 

Актуальні проблеми підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів: 

низька якість освіти; недостатній розвиток інтелектуального потенціалу 

студента; відбір кадрів на певну посаду (працевлаштування – відсутність 

практичного досвіду роботи); пасивність у виконанні завдань. 

Напрямки вирішення проблем підготовки менеджерів в Україні за часів 

розширення та інтеграції освітянського простору: покращення якості освіти 

через поширення взаємодії з роботодавцями як в форматі надання практики 

студентам за спеціальністю, так і у формуванні актуального методичного 

матеріалу для інтелектуального розвитку; участь фахівців у формуванні вимог 

до посад за спеціальністю; інтеграція підготовки менеджерів з ринком праці за 

допомогою оцінки навичок студентів роботодавцями; реагування освіти на 

процеси в економіці проведення стажування викладачів у провідних вищих 

навчальних закладах та постійна участь в наукових дослідженнях спрямованих 

на вирішення актуальних практичних завдань; надання практичного досвіду 

студентам через поширення практики вищих навчальних закладів – стажування 

на канікулах; розвиток здібностей у студента до саморозвитку та творчості 

через активізацію пізнавального процесу ігровими формами роботи в аудиторії. 

Висновок. Наукова (практична) новизна, викладена у доповіді: 

комплексна реалізація запропонованих напрямків удосконалення системи 

підготовки менеджерів на основі вчасного реагування на зміни ринку праці 

дозволить максимально реалізувати потенціал підприємства. 

Напрямок проведення подальшого дослідження: створення умов для 
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постійного навчання менеджерів. 
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Трансформаційні зміни в національній економіці викликають зміну 

орієнтирів в управлінні економічними процесами. Змінюються вимоги щодо 

стандартизації продукції (згідно світових норм), що супроводжують зміну 

методів планування, організації виробництва, руху матеріальних потоків. Всі ці 

умови є важелями, які стимулюють застосування логістики на практиці [1]. 

Машинобудівний комплекс України на сьогоднішній день залишається 

однією із системоутворюючих галузей національного господарства. 

Підприємства машинобудівного комплексу потребують змін у виробничо-

господарській діяльності на основі застосування логістичних підходів в 

управлінні, які дозволять своєчасно реагувати на зміни в зовнішньому та 

http://www.cfin.ru/management/strategy/change/for_org_dev.shtml
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внутрішньому середовищі суб’єкта господарювання, будуть сприяти якісному 

матеріально-технічному забезпеченню та дозволять підвищити рівень 

конкурентоспроможності виробляємої продукції. 

 Сутність проблеми впровадження логістичної діяльності у практику 

машинобудівних підприємств полягає у тому, що сьогодні сучасні виробники 

машинобудівної продукції майже не мають належного теоретичного базису та 

практичного досвіду щодо використання системи логістики з метою оптимізації 

витрат і управління товарно-матеріальними, фінансовими та інформаційними 

потоками на основі  інтеграції окремих дільниць логістичного процесу в 

ефективну систему та врахування функціональних особливостей логістичної 

діяльності машинобудівних підприємств. 

 Рівень постачання вітчизняних машинобудівних підприємств залежить 

від специфіки виробництва та організації логістичної діяльності на 

підприємстві. Погано налагоджені зв’язки із постачальниками несуть з собою 

значні витрати на постачання, які у підсумку відображаються на собівартості 

продукції підприємства за рахунок: 

 - значних коливань у ціновій політиці постачальників; 

 - невідповідності сировини стандартам якості; 

 - збоїв щодо термінів виконання контракту; 

 - зменшення циклу оновлення запасів. 

 Варто відзначити складну ситуацію на ринку продукції 

машинобудування. Організація логістичної діяльності на машинобудівних 

підприємствах є одним з напрямів оздоровлення їх економічного стану. 

Особливо актуального значення набуває практичне впровадження процесів 

логістизації на машинобудівних підприємствах, що забезпечить зниження 

витрат виробничого, складського, транспортно-експедиторського, збутового та 

іншого характеру.  

 Організація логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах 

здійснюється відповідно до існуючих бізнес-процесів та дозволяє: 

 1)  в постачанні - підвищити ефективність роботи, шляхом вибору 

надійних постачальників та оптимізацією процесу закупівлі на основі 
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дослідження ринку закупівлі; 

 2) в складуванні – удосконалити процеси складування за допомогою 

впровадження інноваційних складських технологій, підвищення якості 

складських послуг на основі їх стандартизації та раціонального розміщення; 

 3) в транспортному забезпеченні – розробляти раціональні схеми 

поставок та маршрутизацію перевезень, оптимізувати завантаження 

транспорту, забезпечити єдність процесу транспортування з виробничими та 

складськими процесами; 

 4) в збутовому забезпеченні – досліджувати ринок збуту, підвищити 

швидкість оформлення та обробки замовлень, підвищити рівень логістичного 

сервісу та зменшити кількість штрафів тощо. 

 Треба відмітити, що сьогодні ефективність функціонування вітчизняних 

машинобудівних підприємств значною мірою залежить від рівня розвитку їх 

логістичної інфраструктури. Для того щоб змінити ситуації менеджменту 

машинобудівних підприємств необхідно знайти інвесторів для створення 

сприятливих умов взаємодії компаній-виробників, постачальників, споживачів 

та логістичних посередників; шукати умови, які б  для сприяли забезпеченню їх 

партнерських взаємовідносин. 

 З боку органів державної влади перш за все необхідно провести 

реформування та модернізацію митниць; удосконалити нормативно-правову 

базу у сфері транспортної та логістичної діяльності; сприяти розвитку 

інформаційних технологій та телекомунікацій. 

 Ефективність логістичної діяльності на підприємствах машинобудування 

проявляється у оптимальній організації постачальницької, виробничої і 

збутової діяльності підприємства; скороченні логістичних витрат; оптимізації 

матеріальних, фінансових та інформаційних потоків; виробництві 

конкурентоспроможної продукції;  виходу на нові ринки; науково-технічних 

досягненнях; збереженні кадрового потенціалу підприємства. 

Застосування системи логістики на підприємствах машинобудівного 

комплексу дасть змогу інтегрувати всі процеси підприємства з мінімальними 

витратами при оптимальному пристосуванні виробничих процесів до чинників 
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зовнішнього середовища. 

Список літератури: 

1. Коломієць Г. Ризик-менеджмент як фактор сталого розвитку економіки / Г. 

Коломієць // Актуальні проблеми економіки. № 3, 2015. С. 43 – 49. 

 

СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ 

Новікова Марина Миколаївна, 

д-р екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування,  

Швед Аліна Борисівна,  

асистент, 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова  

 

Економічна діяльність людства трансформується у принципово нову 

систему взаємовідносин між людьми, суспільними групами, регіонами, 

державами.  

Нерівномірний розвиток регіонів відноситься до фундаментальних 

світових процесів. У кожній країні є відносно успішні та відсталі регіони,  ці 

природні територіальні відмінності, обумовлені соціально-економічним 

становищем, природно-кліматичними, ресурсними та іншими умовами. 

Завданням будь-якої держави є недопущення аномально високої територіальної 

диференціації.  

Під економічним розвитком регіону слід розуміти насичення його 

економічними об’єктами та зв’язками. Чим більше на певній території таких 

об’єктів і чим тісніше зв’язки між ними, тим більш розвинутою або освоєною 

вона є. Економічний розвиток регіону безпосередньо зумовлений системним 

відтворенням ресурсів — трудових, природних, матеріальних (капітальних), 

організаційних (підприємницьких), інформаційних, науково-технічних та ін. 

[1]. 

Забезпечення поточного, перспективного і стратегічного управління 

економічним розвитком регіону, їх єдності в системі інтегрального управління, 

раціоналізації впливу технологічних складових видів управління на економічну 
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результативність кожного з них і систему інтегрального управління розвитком 

регіонального господарства ставить створення механізму управління 

регіональною економічною системою економічно доцільним, виходячи з 

функціональної спрямованості механізму виступати інструментарієм 

раціоналізації елементної взаємодії системи управління економічним розвитком 

регіонального господарства в довгостроковому періоді часу [2].  

У перспективному і стратегічному управлінні економічним розвитком 

регіону необхідні такі комплексні організаційно-економічні, інноваційні та 

фінансово-інвестиційні заходи в складі окремих комплексів і напрямків 

розвитку, узагальнюючої і приватних стратегій, які, відповідаючи можливостям 

використовуваного ресурсного та інвестиційного потенціалів, могли б 

підвищити технічний та інноваційний рівні основного капіталу регіонального 

господарства, відповідні нормативним вимогам, що пред’являються до 

фізичного зносу. 

Критерії регіонального економічного розвитку не завжди відіграють роль 

цілей або цільових орієнтирів. Нерідко тактичними цілями регіонального 

розвитку виступають проміжні завдання, що відіграють роль необхідних умов 

успішного розвитку. Серед таких тактичних цілей розвитку регіону можна 

виділити наступні: 

- залучення до регіону нового бізнесу; 

- розширення у регіоні існуючого бізнесу; 

- розвиток у регіоні малого бізнесу; 

- розвиток промисловості; 

- розвиток освіти; 

- розвиток соціальної захищеності населення; 

- розвиток сфери послуг; 

- підвищення рівня зайнятості населення регіону [3]. 

 Однією з основних цілій управління економічним розвитком регіонів є 

посилення регіональної конкурентоспроможності, яке можливо за рахунок: 

створення на регіональному рівні ефективних господарських структур, 

орієнтованих на інтенсифікацію використання потенційних можливостей 
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регіону; модернізації регіональної інфраструктури; покращення 

інвестиційного регіонального клімату для залучення інвестицій особливо 

стратегічних прямих іноземних інвестицій, що у перспективі можуть принести 

високу додану вартість; розвитку інноваційної інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, технопарків, центрів трансферту технологій); застосування форм 

міжрегіональної інтеграції та кооперації; об'єднання зусиль всіх зацікавлених 

сторін: громадськості, бізнесу та влади  у сфері реалізації проектів 

регіонального розвитку. 

Економіка кожного регіону відтворює здатність різних економічних 

суб’єктів ефективно здійснювати господарську діяльність як на внутрішньо-

регіональному рівні так і прагнути до розвитку міжрегіональної взаємодії, 

тобто виходу на макроекономічну систему країни в цілому з позицій вирішення 

власних (регіональних) економічних завдань. 
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За останні роки форми організації готельного бізнесу значною мірою 

змінюється, оскільки туристи мають змогу порівнювати сервісне 

обслуговування в Україні та за кордоном і вимагають певного рівня комфорту. 

Це змушує керівництво готелів пристосовуватися до нових потреб споживачів, 

щоб задовольнити попит та сприяти подальшому розвитку туризму та 
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глобального ринку готельних послуг. 

Сектор готельної індустрії на сьогоднішній день – найбільш затребуваний 

та динамічний сектор економіки України, здатний приносити реальний 

прибуток. Принципи та філософія діяльності підприємств готельного бізнесу 

залишаються незмінними протягом тривалого періоду часу, але беручи до уваги 

сьогоднішні тенденції розвитку галузі, інновації та комфорт в готельному 

бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за 

кожного клієнта. 

Ефективність функціонування підприємств гостинності залежить 

насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення 

реальному стану ринкового середовища господарювання з урахуванням 

досягнутого рівня його конкурентоспроможності.  

Управління конкурентоспроможністю готельного підприємства доцільно 

розглядати в прямому взаємозв’язку з ефективністю його господарської 

діяльності. 

Конкурентоспроможність підприємства гостинності = 

конкурентоспроможність готельних послуг + імідж (бренд), де 

Конкурентоспроможність готельних послуг = якість + ціна + 

обслуговування [1].  

Наведені залежності дозволяють стверджувати, що саме якість послуг 

сьогодні виступає головним пріоритетом у діяльності готельних підприємств. 

Відповідно, можна стверджувати, що управляти конкурентоспроможністю 

означає забезпечувати оптимальне співвідношення названих складових, а також 

спрямовувати основні зусилля на підвищення якості продукції, зниження 

витрат виробництва, підвищення економічності й рівня обслуговування. 

Розвиток готельного господарства постійно потребує підвищення 

конкурентоспроможності готельних підприємств як на внутрішньому так і на 

світовому туристському ринку. Тому, основними завданнями готельного 

бізнесу є: створення конкурентних переваг і підвищення 

конкурентоспроможності, пошук більш перспективних шляхів розвитку, 

оновлення власної політики з урахуванням вимог динамічного ринку готельних 
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послуг, що розвивається.  

Оскільки готельна послуга – це результат діяльності будь-якого 

готельного підприємства, то вважається доцільним її розглядати як 

системоутворюючий фактор, конкурентоспроможність якої можливо 

забезпечити за умови комплексного підходу до формування конкурентних 

переваг. З одного боку, розробити пропозиції, які б забезпечували позитивний 

результат для усіх готельних підприємств, здається неможливим завданням, 

тому що кожне з підприємств здійснює свою діяльність в різних умовах. З 

іншого боку, будь-яке готельне підприємство надає послуги гостинності, які є 

спільним чинником в їх характеристиках. 

У сучасних умовах найпотужнішими конкурентними перевагами 

підприємств гостинності є: місце розташування; визначення додаткових послуг; 

цінова політика номерного фонду; наявність активної маркетингової політики; 

унікальні активи, якими володіє підприємство; наявність дисконтної програми 

або спеціальних програм [2]. 

 Кожний готель повинен правильно оцінити свою ринкову позицію для 

визначення оптимальних стратегічних заходів та інструментів ведення 

конкурентної боротьби. Стратегія підвищення конкурентоспроможності 

підприємств готельного господарства обов’язково повинна враховувати як 

загальний рівень конкурентоспроможності країни в цілому, так і у відповідних 

сферах зокрема. 

Розвиток ринкових відносин, отримання підприємствами гостинності, що 

надають конкурентоспроможні послуги, права виходу на готельний ринок 

вимагають постійного вдосконалення підходів до стратегічного управління. Без 

ретельно сформульованої стратегії діяльність підприємства готельного бізнесу 

втрачає сенс і призводить до внутрішнього застою та погіршення фінансових 

результатів діяльності.  
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Підвищення рівня конкурентоспроможності територій визначається, 

насамперед, можливостями місцевої економіки та здатності економічних і 

соціальних суб’єктів формувати і використовувати ті чи інші конкурентні 

переваги.  

Туристсько-рекреаційний потенціал включає два поняття, які нерозривні 

та взаємодоповнюють одне одного: рекреаційний потенціал, як природну 

складову, тобто ступінь здатності території позитивно впливати на фізичний, 

психічний та соціально-психологічний стан людини під час відпочинку, та 

туристський потенціал – культурно-історичну спадщину – як антропогенну 

складову, а також певні ландшафтні комплекси, де відбувається туристична 

діяльність, знаходяться окремі природні або антропогенні туристичні об‘єкти, 

які відвідуються туристами, зокрема музеї, пам‘ятки культури, архітектури, 

археології, традиції населення, народні промисли тощо» [1]. 

В багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних 

галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 20-45%, а 

надходження від іноземного туризму є основним джерелом отримання валюти. 

Отже галузь  туризму не тільки приносить значну частину прибутку до 

бюджету туристично-розвинутих держав, а й є надзвичайно перспективною і 

безсумнівно може стати одним з головних джерел надходжень до держбюджету 

інших країн. 
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Специфічною рисою туристично-рекреаційної сфери є те, що вона 

поєднує в собі понад 50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, освіту, 

спорт, готельне господарство, медицину, торгівлю, харчування, транспорт, 

зв’язок, фінанси, побут, народні промисли, розваги, будівництво інше. Кожна 

країна, регіон, місто намагаються пропагувати та популяризувати свою 

туристичну привабливість [2]. 

Але, туризму властиво одне істотне протиріччя, а саме неузгодженість 

механізмів сприйняття туристського продукту туристами (споживачами) і його 

виробниками. Якщо туристи сприймають і споживають туристський продукт в 

комплексі, як пакет послуг (тур), то туристське підприємство (виробник) 

виробляють його як конкретний вид послуги, або тільки лише складову частину 

пакета. Для туриста тур – не простий набір послуг. Для нього перш за все 

важлива цільова функція або мотивація поїздки. Ними можуть бути лікування, 

рекреація, фізичний розвиток, пізнання, пригоди, ділові мотиви та ін. 

Мотивація важливіше якості окремо взятої послуги. Якість задоволення 

мотивів туриста створює враження – його головну оцінку. Тому індустрію 

туризму ще називають «індустрією вражень».  

Від якості обслуговування споживачів у сфері туризму залежить розвиток 

та конкурентоспроможність територій, які надають певні туристичні послуги та 

пропонують певний туристський продукт. 

 Вплив туристсько-рекреаційного потенціалу на конкурентоспроможність 

регіонів виявляється у підвищенні ділової активності та розширенні 

виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного 

попиту за рахунок туристів, які їдуть до того, чи іншого регіону.  

 Визначальними в плані розвитку будь-якого регіону, є внутрішні чинники 

розвитку туризму. Серед них слід виділити:  

 - природно-географічні особливості та кліматичні умови країни або 

регіону, наявність в них і якість природних ресурсів, а так само можливість їх 

зручного використання для туристів;  

 - економічна ситуація в країні;  

 - внутрішня політика країни і її політична стабільність;  
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 - суспільний лад, рівень розвитку виробництва, що в сукупності 

безпосередньо впливає на структуру і рівень добробуту населення [3]. 

 Взагалі, розвиток туризму на регіональному рівні відіграє важливе 

соціальне та економічне значення, оскільки він: 

  - дозволяє збільшити місцеві доходи; 

 - створює нові робочі місця; 

 - дає можливість розвивати галузі, які пов’язані з виробництвом 

туристичних послуг; 

 - розвиває соціальну та виробничу інфраструктури регіону; 

 - збільшує валютні надходження; 

 - забезпечує зростання якості життя населення регіону. 

Отже, реалізація туристьсько-рекреаційного потенціалу  здатна 

максимально задовольнити туристичні потреби мешканців і гостей регіону, 

створити умови для залучення інвестицій та підвищити рівень регіональної 

конкурентоспроможності.  
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Для персоналу як об'єкта управління властиві всі складові частини 

процесного підходу на основі розгляду основних управлінських функцій: 
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планування, що встановлює цілі та засоби їх досягнення; організація, що 

створює організаційну структуру для ефективної праці, спрямованої на 

досягнення мети; мотивація, що спонукає до дії; контроль, що долає 

невизначеність і попереджає кризові явища. Дана категорія – функції 

управління – забезпечує реалізацію встановлених завдань.  

Функції управління – це вид управлінської діяльності, спрямованої на 

зрівноважування стану об'єкта управління з зовнішнім середовищем [4]; це 

продукт процесу розподілу та спеціалізації праці в управлінні [1].  

Планування в процесі управління персоналом полягає у встановленні 

завдань, виражених у кількісній формі (показники), у розробленні заходів, 

спрямованих на підвищення рівня якості, на забезпечення необхідними 

ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими) і є безперервним 

процесом, що пов’язано з періодичною переорієнтацією цілей і постійною 

зміною умов зовнішнього середовища [3]. Планування персоналу зводиться до 

встановлення чисельності персоналу, необхідного для реалізації 

короткотермінових та далекосяжних цілей підприємства, і формування вимог 

до нього. Планування персоналу охоплює оцінку наявних людських ресурсів, 

розрахунок потреб на перспективу, формування програми задоволення 

майбутніх потреб, розроблення планів набору, підготовки, навчання, 

перепідготовки і перекваліфікації кадрів. 

Організація являє собою процес створення і структурування системи 

управління персоналом, що забезпечує її працездатність, а також розроблення 

та впровадження заходів щодо вдосконалення системи, коли це необхідно, на 

основі сучасних методів [2]. Функція забезпечує ефективне функціонування 

системи управління персоналом, що включає також процес управління 

системою з метою найбільш повного використання всіх її елементів і 

можливостей, за допомогою яких успішно вирішуються проблеми, що стоять 

перед підприємством. Малі підприємства вирізняються простою формою 

управління і нечисленністю управлінського штату, відсутністю розподілу 

функцій власності та управління.  

В управлінні персоналом мотивація – це активізація високоякісної праці 
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відповідно до розподілених функцій, критерій вибору рішення і мотив їх 

прийняття [6]. Мета функції полягає у забезпеченні підприємства 

компетентними, адаптованими працівниками, які мають сучасні навички, 

знання та здібності. Враховуючи складність поведінки людини, неможливо 

знайти єдиний фактор мотивації, який визначить поведінку всього персоналу 

підприємства, тому саме менеджери підприємств сфери малого бізнесу, де 

чисельність працівників є незначною, мають можливість застосувати для 

кожного працівника таку мотиваційну силу, яка буде стимулювати його до 

досягнення найкращих результатів. 

Контроль – це відслідковування запланованого, порівняння з досягнутим, 

застосування корегуючих дій у разі виявлення відхилень [5]. На підприємствах 

сфери малого бізнесу увага акцентується на інтенсивному неформальному 

спілкуванні, що стає також і системою суворого контролю на підприємстві. 

Суб’єкт управління у малому бізнесі поєднує в собі декілька 

функціональних напрямів діяльності, він одночасно поєднує ролі менеджера, 

економіста, маркетолога, фінансиста, юриста тощо і самостійно приймає 

управлінські рішення за вказаними ролями. Тому суб’єкт управління повинен 

мати фахову кваліфікацію, яка дала б змогу систематично і ефективно 

проводити моніторинг, оцінювати та керувати роботою колективу в 

специфічних професійних ситуаціях за рахунок надання вказівок і роз’яснень, 

та демонстрації відповідних кваліфікованих і професійних дій. 
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Управління витратами на якість на машинобудівних підприємствах надає 

можливості для раціоналізації витрат на досягнення відповідності продукції та  

отримання максимального прибутку. Успішне управління витратами, що 

пов’язані з якістю, сприяє поступовому зменшенню втрат від зовнішніх та 

внутрішніх невідповідностей та збільшенню конкурентних переваг [2]. Для 

багатьох компаній впровадження системи управління витратами на якість є 

складним процесом, який залежить від рівня зрілості системи менеджменту 

якості [3]. 

Вплив витрат на 

якість на прибуток 

підприємства

Постачання та післяпродажне 

обслуговування: 

невідповідності продукції, що 

виявлені після постачання  

Виробництво:

доробка та ремонт продукції,

пошук невідповідностей, 

простої 

Забезпечення якості: 

перевірка та випробування, 

попередження 

невідповідностей

Проектування та розробка:

зміни конструкції та 

технології, доробка

Маркетинг: 

помилкові терміни 

гарантійних зобов’язань  

 

Рис. 1 – Схема формування прибутку підприємства з урахуванням витрат 

на якість 
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Кошти, зекономлені на витратах, що пов’язані з якістю, збільшують 

прибуток підприємства. Шведським автомобілебудівним компаніям SCANIA та 

VOLVO, які мають високий рівень організації виробництва, за рахунок 

зменшення витрат на якість на 25-30% вдалося збільшити прибуток на 10-20% 

[1, с. 123]. Зменшення витрат за рахунок підвищення якості продукції можна 

досягти шляхом вирішення конкретних проблем із якістю. У свою чергу кожна 

вирішена проблема створює передумови для зростання прибутку підприємства.  

На прибуток підприємства впливають витрати на якість, які виникають у 

ході виконання різних видів діяльності. Проблема підвищення якості продукції 

та зниження витрат на якість не обмежується тільки процесом виготовлення 

продукції. На якість продукції впливають результати виконання маркетингових 

досліджень, проектування та розробки, виробництва, постачання та 

післяпродажного обслуговування, забезпечення якості. Функціональні 

підрозділи підприємства або організації, що виконують ці види діяльності на 

замовлення та/або під контролем підприємства-виробника, є джерелом 

формування витрат на якість. Схема формування прибутку підприємства з 

урахуванням деяких витрат, що пов’язані з якістю, представлена на рисунку 1. 

Із схеми видно, що витрати на якість виникають в усіх основних видах 

діяльності підприємства та впливають на прибуток підприємства. Проблеми, з 

якими пов’язані ці витрати можуть виникати всюди. Виявлення найбільш 

витратних проблем потребує проведення детального аналізу. Запровадження 

програм із вирішення проблем якості та зниження витрат на якість сприятиме 

усуненню виявлених невідповідностей й підвищенню прибутковості 

підприємств. 
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Процес управління людським капіталом підприємства передбачає 

виконання цілого ряду різноманітних функцій. Тому оцінка його ефективності, 

на нашу думку, повинна проводитись саме відносно якості виконання базових 

функцій. 

Представимо процес оцінки функціонування системи управління 

людським капіталом підприємства  у вигляді алгоритму (рис. 1).  

 

Рис. 1.  Алгоритм оцінки системи управління людським капіталом 

підприємства 
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Для оцінювання системи управління людським капіталом підприємства 

можуть бути використанні такі ключові показники, як індекс стабільності 

кадрів, індекс матеріального заохочення працівників, індекс задоволеності 

працівників, індекс розвитку працівників тощо.  

Наступним етапом процесу оцінки функціонування системи управління 

людським капіталом підприємства є аналіз розрахованих показників та 

виявлення проблемних областей системи. Далі за отриманими результатами 

проводиться розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем, 

визначаються напрями та заходи для підвищення ефективності функціонування 

даної системи управління. 
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питанням для кожної країни. При цьому, варто враховувати такий зарубіжний 

досвід для забезпечення інноваційної безпеки на національному рівні. 

Так, загрози товарного ринку безпосередньо пов’язані з майбутніми 

інноваціями, оскільки вони стимулюють фірми впроваджувати нововведення. 

При цьому, чим небезпечніші загрози, тим більше коштів інвестується у R&D. 

В подальшому, інвестування у більшу кількість інновацій допоможе укріпити 

свої позиції на ринку [1].  

Це свідчить про те, що для інноваційної безпеки загрози товарного ринку 

створюють дуальний ефект: 

- негативний вплив (наявність певних загроз для діяльності); 

- позитивний вплив (стимулює вихід зі статичного стану та 

подальший розвиток).  

Зарубіжні дослідження показують, що попри покращення економічних та 

соціальних умов, а також суспільному прогресу завдяки інноваціям, вони також 

тягнуть за собою ряд ризиків та непередбачуваних наслідків. Так, активно 

обговорюються питання, які стосуються використання ядерної енергії, 

інсектицидів, хлорфторвуглеводнів, а останнім часом - генно модифікованих 

культур та питання глобального потепління [2]. Це свідчить про те, що 

проблематика інноваційної безпеки є досить динамічною і змінюється залежно 

від економічного, політичного, екологічного, соціального становища. 

 Стратегія національної безпеки США зазначає, що економічна система 

потребує реформ, покликаних забезпечувати захист інновацій та наголошує на 

важливості усунення бюрократичних перепон для інновацій  та використання 

комерційних рішень, які потребують менших затрат часу та коштів. Підтримку 

інновацій варто включати до програм розвитку, оскільки, наприклад, цифрові 

технології дозволяють отримати доступ до фінансових послуг через мобільні 

телефони, що може сприяти збільшенню рівня прозорості та зниженню рівня 

корупції [3]. Тобто, існує необхідність інституційного забезпечення 

присутності інноваційної безпеки в інноваційній діяльності як елемента, 

завдяки якому вдасться збільшити ефективність інновацій та усунути ряд 

перешкод для їх існування [4]. 
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Китайська інноваційна модель також має власні слабкі сторони, серед 

яких можна виділити наступні:  

- порівняно незначний відсоток, витрачений з фондів R&D на 

фундаментальні дослідження; 

- залежність від американських технологій у деяких аспектах;  

- марнотратство та корупція як наслідки промислової політики; 

- плагіат та фабрикація результатів у лабораторіях та університетах; 

- залежність розподілу грантів у дослідницькому середовищі від 

політичних та особистих зв’язків; 

- посилення політичного контролю над технологічними компаніями. 

Вказані фактори можуть призвести до уповільнення впровадження нових 

продуктів та інновацій [5]. Враховуючи такі чинники, варто вживати заходів 

щодо їх превентивного моніторингу та усунення в рамках забезпечення 

інноваційної безпеки.  

Таким чином, зарубіжний досвід визначення загроз для інновацій 

дозволяє створити базу для забезпечення інноваційної безпеки, що сприятиме 

підвищенню ефективності досліджень з урахуванням актуальних питань 

сьогодення. 
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Поняття «рішення» у науковій літературі пояснюється по-різному. Воно 

розуміється і як процес, і як акт вибору, і як результат вибору. 

Прийняття рішень – складова частина будь-якої управлінської функції.  

Наразі у науці менеджмент існує велика різноманітність методів 

прийняття управлінських рішень. У наукових роботах [3,4,5,6] пропонується 

три підходи для прийняття управлінських рішень. Перший - це інтуїтивний 

підхід, другий - підхід на основі минулого досвіду і суджень, третій - 

раціональний підхід. На нашу думку, всі методи прийняття управлінських 

рішень можна згрупувати за цими підходами, критично проаналізувавши їх з 

точки зору переваг та недоліків кожного з них. У таблиці 1 представлена ця 

ідея. Нами було проведено опитування серед менеджерів та керівників деяких 

компаній міста Дніпра, які працюють у сфері виробництва товарів та послуг, 

яке показало, що найчастіше вони користуються такими методами: «Групового 

генія», «Розкладання на частини»,  «Мозковий штурм», «Денних мрій» та 

діагностикою. Опитані люди назвали ці методи найменш ризикованими, бо 

можливість обрати неправильне рішення найнижча. 

Виконаний аналіз показує, що якогось одного найкращого метода 

прийняття управлінських рішень не існує. В залежності від ситуації та обставин 

менеджери можуть використовувати той або інший метод.  
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Таблиця 1.   

Аналіз переваг та недоліків різних методів прийняття управлінських рішень з позиції трьох підходів 

Назви методів Особливості застосування Переваги Недоліки 

Інтуїтивний підхід 

Метод розвитку 

інтуїції, «Ранок 

вечора мудріший» 

Наш внутрішній голос помиляється набагато рідше, 

ніж розум. Тому перед прийняттям рішення 

постарайтеся прислухатися до своїх почуттів, якщо 

відчуєте якийсь дискомфорт , то варто переглянути ще 

варіанти. Цей метод можливий лише, якщо ви вмієте 

«прислухатися до свого серця», довіряти самому собі. 

. Під час сну буде відбуватися безперервний процес 

аналізу , а вранці ваша підсвідомість може видати вам 

оптимальний варіант 

 Індивідуальні рішення. 

При застосуванні цього метода 

організаційні ресурси не 

використовуються (окрім часу та 

інтелекту особи, яка приймає 

рішення). 

Аргументів недостатньо для 

обґрунтування правильності 

прийняття рішення, для переконання 

осіб, які будуть реалізовувати це 

рішення. 

Метод 

«Денних мрій» 

Якщо тривала інтенсивна робота з якої-небудь 

проблеми не дає новаторського рішення, то в такій 

ситуації повне розслаблення і мріяння можуть 

привести до творчого осяяння. 

Якщо давати людині відпочинок, 

коли того потребує її організм, то 

потім її робота буде 

продуктивнішою. 

На деякий час зупиняється робочий 

процес. 

Підхід на основі минулого досвіду і суджень 

Метод 

неспеціаліста 

 

Питання вирішуються особами, які ніколи не 

займалися даною проблемою, але є фахівцями в 

суміжних областях. 

Погляд з різних видів діяльності 

на ситуацію. 

Незнання можливих наслідків після 

прийняття неправильного рішення. 

Метод аналогій Пошук можливих рішень проблем на основі 

запозичення з інших об’єктів управління. 

Якщо аналогічна ситуація, то 

аналогічний метод допоможе. 

Можливість плагіату. 

Повтор поганих наслідків, якщо не 

прийняти до уваги зовнішніх факторів 

на момент прийняття аналогічного 

рішення. 

«Морфологічний 

аналіз» 

Всі змінні заносять в матрицю і намагаються 

комбінувати їх по-новому.  

Можна цілеспрямовано 

формувати як об’єкти впливу, так 

і способи впливу, а потім 

систематично досліджувати різні 

варіанти. 

Якщо неправильно скомбінувати, це 

може призвести до прийняття 

неправильного рішення. 

Раціональний підхід 

Імітаційне 

моделювання 

Дозволяє досягати кращі рішення за рахунок гнучкості 

та легкості варіації структури, алгоритмів і 

параметрів,є єдиним практично реалізованим методом 

для дослідження складних систем. 

Можна спрогнозувати наслідки 

прийняття цього рішення, ще не 

прийнявши його. 

Існує ризик неточності реалізації 

моделі в реальному життя.    що у 

реальному життя буде такий же 

результат. 

Метод теорії ігор Завдання вирішуються в умовах повної 

невизначеності. Це означає наявність таких умов, при 

Найчастіше за допомогою цього 

методу доводиться вирішувати 

Можлива невдача, бо не чіткі цілі та 

завдання. 
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якому процес виконання операції є невизначеним або 

противник протидіє свідомо, або відсутні чіткі і ясні 

цілі і завдання операції.  

конфліктні ситуації.  

Діагностика Пошук в проблемі найбільш важливих деталей, які 

вирішуються в першу чергу. Цей метод застосовується 

при обмежених ресурсах. 

Зважені рішення. Якщо неправильно вибрати найбільш 

важливу деталь, то можливий провал. 

Експертиза  Проведення групою компетентних фахівців 

вимірювання деяких характеристик для підготовки 

прийняття рішення.  

Передумови: поставленні питання повинні допускати 

відповіді у вигляді числа, експерти повинні бути 

досить проінформованими, кожна відповідь експерта 

повинна бути їм обгрунтована. 

Експертиза дозволяє знизити 

ризик прийняття помилкового 

рішення. 

Довго триває процес. 

«Мозковий штурм» 

(«Мозкова атака») 

Полягає в пропозиції співробітниками максимальної 

кількості ідей без їх оцінки або вибору за обмежену 

кількість часу. 

Завдяки наданню короткого 

проміжку часу генеруються 

багато хороших ідей, з яких 

потім легше вибрати найкращу. 

Відбувається зміцнення 

колективу. 

Можуть з’явитися необґрунтовані ідеї, 

які можуть призвести до краху 

компанії. 

 

«Розкладання на 

частини» 

 

Складається перелік основних характеристик ідеї або 

предмета і розглядається кожна з них з метою 

удосконалення. Зазвичай використовують щодо 

матеріальних об’єктів.  

 

 

Перевірка кожної ідеї. 

 

 

Можлива зміна основного змісту та 

індивідуальності ідеї, яку 

запропонувала людина. 

«Примусові 

взаємозв’язки» 

Беруться об’єкти або ідеї і задається питання: «Скільки 

можливо мати різних їх комбінацій для отримання 

нових  об’єкта або ідеї?». Зазвичай цей метод 

використовується при розробці нових товарів. 

Розвиток творчих здібностей 

співробітників.  

Велика кількість ідей. 

Схожість ідей у результаті. 

«Опитувальний 

лист» 

Такі листи можуть стосуватися конкретної області 

діяльності підприємства або бути загальними, 

наприклад, по маркетингу, дизайну, фінансах і т.д.   

Такі листи можуть служити в 

якості покажчиків ідей. 

Є можливість придушити творчі 

здібності, обмежуючи області 

опитування. 

Метод 

«Групового генія» 

Дозволяє зібрати в одній групі кілька осіб, які зазвичай 

користуються різними типами творчого мислення, 

утворюючи групу, здатну поєднувати різні методи. 

Обговорення рішення проблеми з 

різних сторін. 

Велика кількість хороших ідей. 

- 
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5 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: НАЯВНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ І КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Безпрозванних Олег Олександрович, 

аспірант 

Перерва Петро Григорович, 

д.е.н., професор , завідувач кафедри МІПтаМЕВ 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

В сучасних умовах економіки знань, інформатизації та технологізації 

суспільства підсилюється увага до науки, яка стає генеруючою силою, 

підґрунтям розвитку економіки і зростання на цій основі ефективності 

виробництва. Розширення масштабів створення, освоєння, впровадження у 

виробництво новітніх високоефективних технологій забезпечує зростання про-

дуктивності праці, зниження матеріало- й енергомісткості, підвищення якості 

продукції [1, 5, 13]. Головними цілями сучасної інноваційної політики держави 

та її регіонів є формування нової моделі інвестиційно-інноваційного розвитку, 

яка б включала інструменти прискорення науково-технічного прогресу, 

визначення його пріоритетних напрямків, підвищення інвестиційної активності 

господарюючих суб’єктів, галузей, регіонів та держави в цілому. Витрати на 

наукові дослідження і на вищу освіту в сучасних умовах швидких змін є 

інвестиціями у знання, які є одним з вирішальних чинник у забезпеченні 

економічного прогресу, активізації професійної творчості, підвищенні 

життєвих стандартів. Не менш важливим фактором, що детермінує активізацію 

інноваційної діяльності підприємства є належний розвиток інфраструктурного 

забезпечення.  

Розширюючи і поглиблюючи поняття інвестицій, ми неминуче підходимо 

до опису форм і методів фінансування інвестиційної діяльності. 

Для цього необхідно передусім дати визначення самому терміну 
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"інвестиційна діяльність", Оскільки саме слово "діяльність" означає деяку 

практичну роботу, працю, то логічно наділити вираження "інвестиційна 

діяльність" сенсом "практична робота по здійсненню інвестицій". Звернувшись 

до наукових досліджень, ми бачимо, що інвестиційна діяльність визначається 

як вкладення інвестицій і сукупність практичних дій з реалізації інвестицій 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Інвестиційна діяльність може 

трактуватися і ширше, як вкладення коштів, капіталу в інвестиційні програми і 

проекти, а також сукупність практичних дій з реалізації інвестиційних програм 

і проектів; процес інвестування [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Аналіз існуючих визначень [1-12] показав, що слід уточнити поняття 

інвестицій у контексті фінансування інноваційної діяльності в частині 

врахування можливості здійснення інвестиції у формі прав інтелектуальної 

власності. У зв’язку з цим можна дати наступне трактування: інвестиційна 

діяльність – це процес вкладення різних видів майна, в т.ч. майнових, і інших 

прав, а також прав на інтелектуальну власність, грошових коштів, фінансових 

ресурсів у інвестиційні програми та проекти, бізнес-структури, який 

відбувається через сукупність і послідовність практичних дій з реалізації цих 

програм і проектів; інвестування. На погляд автора, це визначення більш точно 

відображає зміст інвестиційної діяльності у контексті інновацій, оскільки має 

на увазі вкладення усіх видів ресурсів, а не тільки грошових коштів. 

Звернемося до поняття інвестиційного процесу. Саме слово "процес" має 

значення хід, розвиток явища, послідовна зміна станів в розвитку чого-небудь 

[3, 7, 9]. Інвестиційний процес можна визначити як процес, спрямований на 

вкладення інвестицій. Інвестиційний процес - дуже складний, залежний від 

конкретних характеристик заходу, що інвестується, самого інвестора, 

підприємства - організатора проекту, а також довкілля, які можуть помітно 

розрізнятися в кожному випадку, а, крім того, змінюватися з часом. Це єдиний 

процес, що охоплює і пов'язує в єдине ціле усі відмінності, спрямований на 

досягнення спільної мети - забезпечення фінансовими ресурсами заходу по 

розширенню випуску товарів або надання послуг, впровадженню виробництва 
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нової продукції, проведенню досліджень, розробок і так далі. Таким чином, 

інвестиційний процес - багатогранний процес, що має комплексний характер, 

спрямований на вкладення в об'єкти підприємницької і іншій діяльності. 

Аналіз визначень інвестиційної діяльності і інвестиційного процесу, 

представлених в літературі [1-14], дозволяє нам зробити висновок про те, що, 

незважаючи на різні підходи до досліджуваної проблеми, ці терміни 

визначають одно і те ж. Поняття «діяльність» і «процес», безумовно, не є 

синонімами, але, коли ми говоримо про інвестиційну діяльність, ми розуміємо 

її не лише як вкладення різних видів майна, але і як "сукупність практичних дій 

з реалізації інвестиційних програм і проектів", а це і є процес, спрямований на 

вкладення в об'єкти підприємницької і інша діяльність увесь виду майно, тобто 

інвестиційний процес. Таким чином, інвестиційна діяльність і інвестиційний 

процес, хоча ми і підійшли до їх визначення з різних сторін, представляють, по 

суті, одно і те ж саме. 
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В советский период истории нашего государства доля Украины в 

двусторонней торговле с Венгрией была весьма значительной. Однако с 

изменением общественно-экономического строя в Венгрии, распада СССР и 

системы СЭВ, переходом на долларовые расчеты во взаимной торговле, 

ликвидацией бывших производственных связей и сложившейся в рамках СЭВ 

производственной специализации и кооперации привели к тому, что 

внешнеторговые отношения в регионе пришлось практически создавать заново. 

Если в 1991 году в рамках СССР, украинский объем поставок достиг суммы в 2 

миллиарда долларов США, то в 1992 году он составлял чуть больше 350 млн. 

долларов [1]. 
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Указанные факторы, а также целый ряд негативных моментов, которые 

сопровождали экономическое развитие обеих стран в 90-х годах, вызвали 

немало проблем, которые тормозили развитие двусторонних торговых 

отношений. 

Однако постоянная целенаправленная работа украинской и венгерской 

сторон на всех уровнях по выработке функциональной структуры 

межгосударственной торговли, созданию новых совместных хозяйственных 

систем, углублению пограничного и трансграничного сотрудничества привела к 

ощутимому росту объемов двустороннего товарооборота, которое особенно 

ярко наблюдаем с 2018 года. 

В 2018 году объем двусторонней торговли товарами и услугами достиг 

рекордной за 12 лет сотрудничества цифры – 1550 млн. долларов США. 

Тенденция дальнейшего стабильного роста двустороннего 

внешнеторгового товарооборота сохраняется и в дальнейшем. Фактически уже 

пять лет средний коэффициент роста двустороннего товарооборота составляет 

не менее 15%. 

Фактически, уже с 2002 года украинские-венгерские торговые отношения 

строились на принципах ЕС. Вступление Венгрии в Евросоюз, несмотря на 

отдельные пессимистические прогнозы некоторых специалистов, не имеет 

негативного влияния на состояние и динамику нашей двусторонней торговли. 

 Объемы инвестиций из Венгерской Республики в Украине по состоянию 

на октябрь 2018г. достигли 193 900 000. долл. США, что составляет 0,2% от 

общего объема иностранных инвестиций, вложенных в Украину. На это же 

время в Украине действовало 396 предприятий с участием венгерского 

капитала, из которых 221 - общее. Инвестиции работают в химической, 

машиностроительной, упаковочной и пищевых сферах. Продуктивно работают 

на украинском рынке фармацевтический завод "Гедеон Рихтер", химическое 

предприятие "Паннонпласт", сельскохозяйственное предприятие "Баболна", 

тароупаковочное предприятие "Дунапак-Украина". 

В 2017 году вступил в действие комбикормовый завод в г. Коломие 
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(Ивано-Франковская область), в который венгерской компанией Szabolcs 

Gabona Rt. инвестировано 2500000. евро. Конечный продукт завода 

(комбикорма) даст импульс развитию животноводства. 

  Объем прямых инвестиций из Украины в Венгерскую Республику по 

состоянию на 01.10.2018г. составляет всего 174,32 тыс. долл. США (7 

предприятий). Однако приятно отметить новые качественные моменты в 

двусторонних торгово-экономических связях, а именно изменение баланса 

двустороннего инвестиционного сотрудничества. Она связана с тем, что в 

конце 2017 года в Венгрии стартовала одна из крупнейших инвестиционных 

сделок, предусматривающей непосредственное участие в ней украинской 

стороны.  

В настоящее время в Венгрии завершился процесс приватизации 

украинской-швейцарским консорциумом "Донбасс Дюферко" венгерского 

металлургического предприятия "Дунаферр". Сумма капиталовложений в 

рамках реализации указанной сделки составляет 475 млн. долларов США, 

включая цену пакета инвестиции 300 млн. долл. Эти события 

продемонстрировали, что Украина уже выступает инвестором в регионе. 

Успешная реализация упомянутых проектов станет принципиально 

новым этапом в наших двусторонних отношениях и значительно улучшит 

показатели взаимных инвестиций в экономику обеих стран. 

Кроме указанной, динамично развивающихся украинский-венгерские 

отношения в таких экономических сферах, как приграничное сотрудничество, 

сельское хозяйство, транспорт, пищевая промышленность, туризм. Сейчас 

набирает вес в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве 

качественно новая форма сотрудничества - производственная кооперация. 

 Венгрия предлагает широчайший спектр благоприятных возможностей 

для углубления международного сотрудничества. Главным преимуществом 

этой страны является ее стратегическое расположение - страна находится в 

самом сердце Европы, на перекрестке европейских транспортных, 

энергетических, торговых и туристических направлений. Ощутимым 
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импульсом для активизации украинского-венгерского сотрудничества является 

членство Венгрии в ЕС, открывает широкие возможности для украинских 

деловых кругов, выступая своеобразным мостом на общий европейский рынок. 

Указанные положительные моменты, усиленные наличием соответствующей 

институциональной базы, дают основания утверждать, что двустороннее 

украинского-венгерское сотрудничество и в дальнейшем будет углубляться, в 

частности за счет внедрения новых форм сотрудничества в развитие таких 

сфер, как логистика, транзит и высокие технологии. 
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ТВЕРДОЇ БІОМАСИ В УКРАЇНІ 
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Сумський державний університет 
 

На сучасному етапі одним із пріоритетних напрямів державної політики 

України є підвищення рівня енергетичної незалежності. Найбільш 

перспективним шляхом подолання проблеми енергодефіциту на сьогодні є 

розвиток відновлювальної енергетики.  

Варто зазначити, частка що частка енергії з відновлювальних 

енергетичних ресурсів у енергетичних балансах деяких країни вже становить 

більш ніж 35%, тоді як у кінцевому енергетичному споживанні України станом 

на 9 місяців 2019 року цей показник  становив лише 3,7% [
i
]. Така ситуація 

спостерігається попри наявний значний потенціал відновлювальних джерел 

енергії. Так, за оцінками вітчизняних дослідників, Україна щорічно здатна 

заміщувати альтернативними джерелами енергії близько 98 млн тонн умовного 

палива. Водночас, найбільший внесок з поміж інших відновлюваних джерел 

енергії може зробити біоенергетика. 

Слід зауважити, що на сьогодні недостатній рівень освоєння 

біоенергетичного потенціалу характерний для всіх видів біомаси, однак 

найбільший нереалізований потенціал має тверда біомаса.  

Основними  джерелами твердої біомаси є відходи деревини у лісовому 

господарстві та деревообробній промисловості, вирощування спеціальних 
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енергетичних культур та відходи сільського господарства. Розглянемо більш 

детально їх наявний потенціал. 

Лісові площі займають 16% території України. Однак, попри те що 

показник лісистості країни досить незначний, в Україні щорічно відбувається 

приріст деревини на 17% від наявного обсягу. Станом на кінець 2018 рік запас 

деревини в лісах оцінювався у межах 2,1 млрд м
3
. У тому ж році було 

заготовлено 19,69 млн м
3
 ліквідної деревини, з яких 10,72 млн м

3
 (54%) 

придатні для використання в енергетичних цілях [
ii
]. 

Окрім цього, для оцінки потенціалу деревної біомаси, варто звернути 

увагу на порубкові рештки, які є важливим джерелом для виробництва 

сучасних видів твердої біомаси. Беручи до уваги, що в середньому їх обсяг 

складає близько 14% від загального щорічного об’єму заготівлі ліквідної 

деревини, станом на кінець 2018 року обсяг порубкових решток становив                    

2,76 млн м
3
 [ii]. З огляду на те, що 20% лісосічних відходів необхідно залишати 

у лісі для збереження біорізноманіття, обсяг, доступний для виробництва 

деревної тріски у 2018 році, становив 2,21 млн м
3
 [ii]. 

Не менш привабливим для розвитку сектору твердої біомаси є напрям 

вирощування енергетичних культур. На сьогодні  близько 4 млн га. земель в 

Україні не використовуються у сільськогосподарських цілях та є придатними 

для вирощування енергетичних культур. Однак на сучасному етапі лише 0,1% 

із них  використовується для вирощування енергетичних культур. 

 До найпоширеніших видів енергокультур належать: швидкоростучі 

дерева (тополя, кущова верба); багаторічні трави (міскантус, шавнат); однорічні 

трави (сорго, тритикале). В кліматичних умовах України, найбільш придатними 

для вирощування в енергетичних цілях є енергетична верба, тополя та 

міскантус. Так, енергетична верба має врожайність близько 16-20 сух. т/га/рік 

при 4-5 річному циклі збирання, енергетична тополя – 8-15 сух. т/га в рік із 

циклом збирання 2-3 роки; із міскантуса щорічно можна отримати близько       

10 сух. т/га протягом 15 років [
iii

]. 
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Іншим перспективним напрямом розвитку сектору твердої біомаси є 

освоєння потенціалу твердої біомаси аграрного походження. Щорічно 

агропромисловий комплекс України генерує близько 9 млн т.н.е./рік. твердої 

біомаси. Серед найбільш перспективних видів твердої біомаси 

сільськогосподарського походження варто виокремити солому зернових 

культур, побічні продукти виробництва на зерно кукурудзи та соняшника, 

лушпиння соняшника. Так, потенціал доступний для енергетичного 

використання соломи зернових культур становить близько 12258 тис. тонн 

(4307 тис. т.н.е./рік), стебел кукурудзи 12828 тис. тонн, (4276 тис.т.н.е./рік), 

стебел соняшника 9299 тис. тонн (3516 тис. т.н.е./рік), лушпиння соняшника – 

2374 тис. тонн (991 тис. т.н.е./рік) [
iv
]. 

З метою освоєння наявного потенціалу біоенергетики було створено 

законодавчу базу та впроваджено низку економічних механізмів, спрямованих 

на заохочення генерації енергії з твердої біомаси. Однак, на сьогодні цей 

напрямок розвивається вкрай повільними темпами.  

До основних стримуючих факторів розвитку сектору твердої біомаси 

належать: субсидування цін на газ для населення; непоінформованість 

землевласників щодо можливостей альтернативного використання 

сільськогосподарських залишків; відсутність необхідного обладнання для 

заготівлі біомаси тощо.  

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок щодо 

наявності значного енергетичного потенціалу твердої біомаси в Україні, 

освоєння якого може зробити значний внесок у зниження залежності від 

імпорту викопних паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня 

енергетичної незалежності країни.   
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В умовах трансформацій умов зовнішнього середовища успішність 

діяльності підприємств значною мірою залежить від здатності оперативно і 

адекватно реагувати на ці зміни. Природним шляхом адаптації до змін умов 

зовнішнього середовища є створення і комерціалізація інноваційної продукції, 

що актуалізує проблему формування механізму управління процесом 

комерціалізації. Відповідно до викладеного проведено комплекс досліджень за 

результатами якого розроблено методологічні засади формування механізму 

управління комерціалізацією інноваційної продукції. 

До основних функцій зазначено механізму слід віднести:  

- моніторинг проблем споживачів продукції галузі підприємства чи 

суміжних галузей; 

- діагностику стану потенціалу інноваційного розвитку підприємства; 

- сприяння орієнтації інноваційних розробок підприємства на вирішення 

існуючих і перспективних проблем споживачів продукції галузі підприємства 

чи суміжних галузей; 

- обґрунтування перспективних стратегічних напрямів комерціалізації 

інноваційної продукції, реалізація яких дозволить привести у відповідність 

потенціал інноваційного розвитку підприємства до зовнішніх умов; 

- реалізація стратегій комерціалізації інноваційної продукції, моніторинг 

їх результативності та коригування за необхідності. 

http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-10-ua.pdf


 107 

Реалізацію зазначених функцій повинні забезпечувати підсистеми 

механізму комерціалізації, зокрема: 

- підсистема аналізу стану і тенденцій зміни умов зовнішнього мікро- і 

макросередовища; 

- підсистема діагностики стану і динаміки зростання/падіння потенціалу 

інноваційного розвитку підприємства; 

- підсистема управління вибором і реалізацією стратегій комерціалізації 

інноваційної продукції. 

Розроблено узагальнену схему організаційно-економічного механізму 

управління комерціалізацією інноваційної продукції підприємства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема організаційно-економічного механізму управління 

комерціалізацією інноваційної продукції підприємства 
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Стрілками на рис. 1 позначено напрями інформаційних і управлінських 

потоків. Фігурна стрілка відображає основний напрямок управлінських дій, а 

потовщена стрілка стратегії комерціалізації інноваційної продукції конкретного 

підприємства. 

В блоці «Підсистема управління  стратегіями комерціалізації інноваційної 

продукції»  (рис. 1) зазначені основні функції, що їх реалізує дана підсистема, 

методичні підходи до реалізації окремих з них викладено у колективних 

монографіях [1, 2]. 

 Узагальнюючи викладене слід зробити висновок, що автором розроблено 

методологічні засади формування організаційно-економічного механізму 

управління комерціалізацією інноваційної продукції підприємства. Він 

дозволяє враховувати інтереси учасників системи створення, виготовлення, 

просування і збуту інноваційної продукції, сприяє забезпеченню їх узгодженої 

взаємодії. Практичне впровадження зазначеного механізму у практику 

інноваційної діяльності підприємств сприятиме швидкій реалізації їх 

інноваційних продуктів за рахунок урахування у їх характеристиках інтересів 

суб’єктів інноваційного процесу, забезпечує мінімізацію ризиків у процесі 

просування та збуту інноваційних товарів, підвищить ефективність їх 

діяльності на внутрішніх та зовнішніх ринках.   

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на удосконалення 

існуючих і розроблення нових методів та інструментів, що реалізують функції 

підсистем зазначеного механізму.    
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«Харківський політехнічний інститут» 

 

Сьогодні комплаєнс у всьому світі, і в Україні зокрема, набуває з кожним 

днем все більшої актуальності. У розробці та впровадженні комплаєнс-програм 

зацікавлені як власники підприємств, так і топ-менеджери, адже зазвичай 

порушення обов'язкових вимог призводить як до фінансових втрат організації, а 

іноді і до ліквідації організації, до кримінальної відповідальності керівників. 

Комплаєнс-порушення на українських підприємствах продовжують залишатися 

актуальною темою, так як їх наявність є причиною суттєвих матеріальних та 

фінансових втрат для вітчизняного бізнесу. Подальше погіршення 

економічного стану країни і зниження рівня ділової активності змушують 

вітчизняний бізнес приділяти більше уваги на підвищення ефективності їх 

бізнес діяльності, зменшення витрат та втрат через управлінські та 

організаційні недоліки і комплаєнс-порушення з боку працівників підприємств.  

Комплаєнс-програма (Соmpliаnсе Systеm) промислового підприємства - 

це універсальна,  визнана міжнародним співтовариством система протидії 

комплаєнс-загрозам і управління комплаєнс-ризиками, яка забезпечує 

відповідність діяльності підприємства вимогам державних органів, 

саморегулівних громадських та інших організацій, відповідність нормам права, 

правилам, рекомендаціям, положенням і стандартам, що регламентують 

діяльність промислового підприємства. 

Основні вимоги комплаєнс (прозорість бізнесу, дотримання юридичних і 

етичних норм і положень) повинні бути реалізовані системою управління 

комплаєнс-програмою, яка може бути побудована і реалізована на практиці з 

використання наступних етапів (рис. 1): 

- формулювання цілей і цінностей підприємства, які повинні бути 

досягнуті; 

- характеристика бізнес-операцій, нормативно-правового середовища; 

- визначення внутрішніх і зовнішніх ризиків; 

- побудови системи оцінки ризиків; 
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- розробка системи управління ризиками; 

- формування комплаєнс-програми підприємства; 

- функціонування системи комплаєнс-програми; 

- розробка системи внутрішнього комплаєнс-контролю і моніторингу; 

- навчання комплаєнс навичкам. 

 

Рис. 1 - Програма комплаєнс: логічний процес побудови 

Джерело: авторська розробка 

 

Сьогодні для більшості українських підприємств впровадження та 

використання антикорупційної комплаєнс-програми не є пріоритетом, так як у 

них відсутнє навіть загальне розуміння  концепції комплаєнса. Наше 

опитування підприємств з цього приводу показало, що більшість топ-

менеджменту вітчизняних промислових підприємств вперше почуло термін 

«комплаєнс». Разом з тим, з огляду на світові та національні тенденції 

посилення боротьби з корупцією, з великою часткою ймовірності можна 
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прогнозувати, що обов'язок впроваджувати антикорупційні комплаєнс-

програми на всіх підприємствах в Україні скоро буде закріплено на 

законодавчому рівні. Тому успіх ведення бізнесу вже сьогодні безпосередньо 

залежить від того, наскільки  вище керівництво підприємств розуміє 

необхідність впровадження стандартів, що реалізуються в обов'язкових 

компонентах комплаєнс-програми. 

Список літератури: 
 

1. 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. 

2.Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах 
туристичної індустрії / П.Г.Перерва [та ін.] // Вісник НТУ  "ХПІ" (економічні науки): 
зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 114-120. 

3.Перерва П.Г., Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал як економічна категорія // Вісник 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 
(економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – C. 53-
63. 

4.Перерва П.Г., Нагі С., Кобєлєва Т.О. Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та 
маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності // Вісник 
НТУ  "ХПІ" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – 
С. 89-94. 

5.Кравчук А.В., Перерва П.Г. Ефективність як економічна категорія // Вісник НТУ  "ХПІ" 
(економічні науки). – Харків : НТУ "ХПІ", 2018.– № 15 (1291).– С. 137-143. 

6.Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії 
туризму та гостинності / П.Г.Перерва [та ін.] // Вісник НТУ  "ХПІ" (економічні 
науки): зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 48 (1324). – С. 121-127. 

7.Ткачова Н.П., Перерва П.Г. Моделювання стратегічної політики маркетингу 
конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу // Економічні науки : зб. наук. 
праць. Сер. : Економіка та менеджмент. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (34), ч. 2. – С. 
10-23. 

8.Перерва П.Г., Коциски Д., Верес Шомоши М., Кобелева Т.А. Комплаенс программа 
промышленного предприятия [учебник].– Харьков-Мишкольц : ООО «Планета-
принт», 2019. – 689 с. 

9. Перерва П.Г. Економіко-організаційні засади інноваційної та інвестиційної діяльності 
підприємства // Вісник НТУ  "ХПІ" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 51-55. 

10. Перерва П.Г. Інформаційна діяльність підприємства: управлінська, цінова та 
маркетингова складові  // НТУ  "ХПІ" (економічні науки). – Х.: НТУ „ХПІ”. - 2018. - 
№ 37(1313).- С.  27-32 . 

11. Pеrеrvа P.G., Kосziszky G., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T.А. Compliance prоgrаm: 
[tutorial] // ed.: P.G.Pererva, G.Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi. – Khаrkоv-Miskоlс : LTD 
«Planeta-prynt», 2019. – 689 p. 

12. Pererva P.G. Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M. Technology transfer.- 
Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p. 

13. Кобєлєва Т.О., Перерва П.Г. Якість інноваційної продукції як складова маркетингової 
політики та конкурентоспроможності підприємства // Вісник НТУ «ХПІ» (економічні 
науки).– Х. : НТУ «ХПІ», 2016. – № 28 (1200). – С. 70-74. 

14. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии / 



 112 

Учеб.пособие для машиностроительных специальностей инж.-техн.вузов.‐ Харьков : 

«Основа», 1993.‐ 288с. 

15. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Новые технологические системы: 
качество, потребность, эффективность. К.: Наукова думка, 1989.- 176с. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В 

УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Коренюк  Захар Петрович, 

учень  

Науковий керівник Панченко Ольга Андріївна, 

старший викладач 

Дніпровський транспортно-економічний коледж  

 

Процеси, які проходять в національній економіці в сучасний період 

викликають глибокі перетворення і вимагають зміни місця людини в суспільно-

відтворювальному процесі. Дослідження окремих особливостей капіталізації 

людського потенціалу в умовах інноваційного розвитку присвячені праці таких 

видатних українських вчених як Н. П. Борецької [1],  Л. І. Гальків [2], І. М. 

Капаруліної [3],  І. М. Кравченко [4] та інших вчених. 

Так, важливою умовою використання людського потенціалу є практична 

реалізація працівником своєї здатності до праці в суспільно-корисній діяльності. 

Отже, здобуті людиною під час навчання знання й певні навички, а також 

здібності, які вона зуміла в собі розвинути, тобто індивідуальний потенціал 

є пасивною формою продуктивної здатності, яка потребує активізації. 

Це можливо лише за умови реалізації працівником своєї здатності до праці 

в суспільно корисній діяльності, завдяки зайнятості. Проте з переходом до 

ринкових відносин, які базуються на конкуренції, неможливо забезпечити 

повну зайнятість працездатного населення, а отже, реалізувати весь людський 

потенціал. Природно, що в такому випадку формуються групи працездатних, 

які пропонують свою робочу силу або погоджуються з цією вадою ринку. 

Першу групу пов’язують з економічно активним населенням, але не буде 

помилкою його ідентифікація з економічно активними власниками 

індивідуального людського потенціалу, а другу – з економічно неактивними. 



 113 

Основними видами діяльності, до яких залучалася молодь для 

капіталізації не завжди відповідного професійному спрямуванню освітнього 

потенціалу, були: фінансова діяльність (57,6 %), оптова й роздрібна торгівля 

(51,8 %), готелі і ресторани (44,0 %). Тоді як за доступними даними у Швеції за 

одержаною спеціальністю працюють 61 % чоловіків і 71 % жінок з вищою 

освітою, у США – 55 % працівників.  

Достовірність оцінкових стверджень доведена як застосуванням офіційної 

статистики, а також результатів, отриманих розвиненими країнами в процесі 

тривалої практики формування економіки ринково-соціалізаційного типу. 

Оцінюючи реалії капіталізації людського потенціалу в умовах інноваційного 

розвитку, які формувалися й поповнювалися новими елементами і підходами, 

можна стверджувати про наповнення арсеналу їх реалізації новими ще не 

пізнаними асоціальними реаліями.  

Нині все очевиднішою для зменшення втрат від формування 

надлишкового людського потенціалу і унеможливлення його повної 

капіталізації стає необхідність врахування міри одночасного просування по 

шляху модернізації економіки індустріального типу і формування 

постіндустріальної економіки. Наведені досить суперечливі зміни в охопленні 

капіталізацією людського потенціалу в різних секторах і галузях економіки в силу 

його високої залежності від характеру поєднання з технічним капіталом у 

виробничих процесах потребують доповнення дослідженнями в цьому напрямку.  
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Задача вдосконалення механізму комерційної реалізації результатів 

інтелектуальної діяльності відноситься до числа найважливіших теоретичних і 

практичних аспектів економічного розвитку. Потенціал економічного зростання 

будь-якої країни прямо залежить від рівня розвитку науки і техніки, її  

інтелектуальної бази. Без яких-небудь елементів винахідництва і новаторства 

неможливий  технічний прогрес і розвиток продуктивних сил. Останнім часом з 

поглибленням інноваційних процесів і підвищенням рівня інформатизації 

суспільства значущість інтелектуальної складової виробничих ресурсів істотно 

зростає. Зважаючи на це особливу актуальність набуває питання 

найефективнішого використовування і реалізації науково-технічних досягнень, 

що безпосередньо пов'язане з розвитком ринку об’єктів інтелектуальної 

власності, який забезпечує дієвий механізм реалізації науково-технічних 

досягнень у формі інтелектуальної  власності.  Треба констатувати той факт, що 

створення інновацій – це тільки половина справи і не завжди більша. Друга 

половина з точки зору досягнення кінцевого результати інноваційної діяльності 

– це  отримати певний ефект для розробника або власника початкового 

результату інноваційної діяльності. В більшості випадків мова йде про 

представлення отриманого результату на ринку і його продаж. В цьому сенсі 

спочатку слід вести мову про упровадження інноваційної розробки. Це може 

відбутися на комерційній основі, тобто за гроші. В цьому випадку мова йде про 

процес, який прийнято називати комерціалізацією. Упровадження інноваційної 

розробки може бути і без грошей (наприклад, соціальні, екологічні розробки) – 

це буде некомерційне упровадження.  
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Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності – це процес 

перетворення результатів науково-технічної та інноваційної  діяльності в товар 

і їх ефективна реалізація в промислових масштабах. Комерціалізація є 

найважливішим елементом інноваційного процесу. 

Термін „комерціалізація” походить від слова „комерція” латинського 

походження “commercicum” – торгівля [1, 7]. З точки зору лінгвістично-

етимологічного аналізу термін “комерціалізація” побудований за продуктивною 

словотвірною моделлю як віддієслівний іменник. І, фактично, вказує на 

нерозривність процесу та результату. Процес комерціалізації в залежності від 

стадії втілення комерційної ідеї може приймати проектну або реальні форму 

(стадію). Обєктами комерціалізації можуть бути  ресурси, виробничі процеси, 

результати виробничого процессу (табл.1) [1-14]. 

Таблиця 1 -  Класифікація видів комерціалізації за стадіями втілення 

комерційної ідеї та виду об’єкта комерціалізації 

Види об’єкта 

комерціалізації  

Стадії втілення комерційної ідеї 

Проектна  Реальна  

Ресурси Комерціалізація проектів продажу 

(комерціалізації) ресурсів 

Комерціалізація ресурсів 

Процеси  Комерціалізація проектів продажу 

(комерціалізації) процесів 

Комерціалізація процесів 

Результати Комерціалізація проектів продажу 

(комерціалізації) результатів 

Комерціалізація результатів 

 

Представлені в табл.1 види комерціалізації надають можливість 

сформувати концептуальну основу для застосування комерціалізаційних 

процесів в інноваційній діяльності.  

Процеси, що пов’язані з комерціалізацією ресурсів для здійснення 

інноваційної діяльності не є актуальними і не відповідають її цілям. 

Комерціалізація ресурсів більш пов’язана з оптимізацією оперативної і 

фінансової сфери діяльності підприємства. Тому, ці види комерціалізації 

(проектну та реальну її форми) до інноваційної діяльності мають 

опесередковане відношення.  
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Проекти по комерціалізації результату інноваційної діяльності не 

розглядаються окремо від бізнес-процесів, так як вони є логічним завершенням 

інноваційного бізнесу. Тому, їх подання разом з проектом бізнесу є 

взаємодоповнюючим. У випадку купівлі-продажу бізнесу, проекти по 

комерціалізації результату інноваційної діяльності не зменшують його цінності, 

а, навпаки, сприяють зменшенню рівня ризику та збільшення рівня довіри у 

клієнта.  
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Технологічний аудит - процес з багатьма залученими в нього учасниками. 

Як правило, понятійно-термінологічний апарат колективу розробників та їх 

партнерів-менеджерів через деякий час стає ідентичним, проте спочатку 

можливі розбіжності, викликані простою плутаниною в розумінні одних і тих 

же слів.  

Не дивлячись на  багаточисельні  проектні  розробки  у сфері  сучасних  

технологій,  найменш  дослідженими  донині  залишаються питання  їх  

економічної  природи,  особливо,  механізмів  формування ціни на сучасну 

технологію як об'єкт інтелектуальної власності і важливий елемент 

національного багатства країни; специфіки процесу комерціалізації  технологій;  

системності  прояву  і  взаємозв'язку  з іншими економічними об'єктами і так 

далі. Але для того, щоб сформувати відповідний  методичний  інструментарій  в  

цій  сфері  економіки, необхідно розкрити суть і усвідомити сучасний 

категоріальний апарат як методологічну складову сучасної концепції технології 

та  технологічного розвитку [Федулова, с.3]. 

Термін «технологія» має безліч визначень, кожне з яких правильне. Зміст 

теж приблизно однаковий. Однак у разі використання цього терміна в проектах 

технологічного аудиту при оцінці комерційного потенціалу технологій слід 

більш чітко визначити сутність та економічний зміст цього поняття, так як 

наявність різних тлумачень цього терміну може призвести до певних помилок 

при його практичному використанні.  
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Для  розробки  сучасної  науково-технологічної  політики  необхідно  

оперувати  погодженими  і  стандартизованими  поняттями. Термін 

«технологія» у вітчизняній науковій літературі з'явився в 1970-і роки і означав 

погоджену єдність технології, техніки і устаткування,  організованої  праці  і  

механізму  управління (рис.1) [1, 5, 8, 14].   

 

Рис. 1 - Сутність терміну «технологія» в умовах планової економіки 

 

За нашим уявленням, під технологією треба розуміти сукупність і 

послідовність методів і процесів перетворення початкових матеріалів, що 

дозволяють одержати продукцію із заданими параметрами. Ключовою ланкою 

будь-якої технології є детальне визначення кінцевого результату і контроль 

точності його досягнення.  

Власне, просто процес (у промисловості або в соціальній сфері) тільки 

тоді одержує статус технології, коли він наперед був спрогнозований, визначені 

кінцеві властивості продукту і засобу для його отримання, цілеспрямовано 

сформовані умови для проведення цього процесу і він вже початий.  

Дослідження напрацювань вчених-теоретиків [1-14].  , які присвятили свої 

праці дослідженню суті поняття «технологія» та  найбільш широко і детально 

вивчили цей феномен, дозволяє зробити наступний висновок: технологія - це 

та частина культури, яка пов'язана  з соціально-економічною стороною 

людської життєдіяльності, перетвореннями або рухом матеріалів, інформації 
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і людей, внаслідок чого досягається поставлена мета і утворюється щось нове 

на новому якісному рівні. Дане визначення, на наш погляд, найточніше визначає 

на сутнісному рівні поняття технологія, закладаючи в нього вже на цьому рівні 

певну інноваційність, новизну і раціональність в досягненні поставленої мети.  

Стосовно безпосереднього предмету нашого дослідження – 

технологічного процесу – то його визначення найбільш точно в нашому 

розумінні можна визначити наступним чином. Технологічний процес -  це 

практичне використання наукових знань з метою створення технічного 

методу виготовлення продукту доступними світовому науково-технічному 

прогресу способами. Виходячи з цього визначення, продукт – це результат 

конкретного використання технології з метою виконання послідовних 

специфічних функцій.  
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Інновації є одним із найважливіших двигунів розвитку будь-якої країни. 

Нажаль, в Україні здобутки на цьому напрямку не вражають. Останнім часом 

інноваційна політика нашої країни стає більш складною, здебільшого вона 

відходить від «ідеального» варіанту певної теоретичної моделі інноваційного 

розвитку. Відомо, що на світовому ринку продукти інтелектуальної праці 

мають більш високу вартість, ніж будь-яка інша продукція. Тому українська 

економіка потребує нової моделі розвитку, орієнтованої на підтримку 

інновацій. 

Вивчення зарубіжного досвіду регулювання інноваційних процесів у 

контексті підвищення конкурентоспроможності економіки є вкрай потрібним 

через проблемність його застосування в Україні. 

У світовій практиці для виявлення чинників підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни використовують різні показники 
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оцінки рівня інноваційного розвитку національної економіки, зокрема 

індикатори оцінки індексу людського розвитку, вимірювання знань, науково-

технічного прогресу, ефективності інноваційної діяльності підприємств та 

інноваційної політики держави [3].  

В сучасних умовах конкурентоспроможність держави перебуває у 

залежності від наявності певних чинників, їхньої взаємодії, умов прояву, що у 

комплексі визначає своєрідні національні моделі конкурентоспроможності. На 

сучасному етапі інвестиційно-інноваційний сектор України характеризується 

зниженням активності, дефіцитом фінансових ресурсів, падінням 

платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію, що спричинено 

значними недоліками під час розроблення та виконання державних цільових 

програм. 

Попередні спроби створення в Україні державної політики підтримки 

інновацій через вибіркову допомогу в розвитку окремих галузей, підгалузей і 

проектів мали обмежений позитивний вплив.  Наприклад, «Стратегія сталого 

розвитку Україна-2020» (схваленою Указом Президента України № 5 від 

12.01.2015 р.) мала на меті розбудову інноваційної екосистеми України для 

забезпечення швидкого та якісного перетворення креативних ідей в інноваційні 

продукти та послуги, підвищення рівня інноваційності національної економіки 

[2].  

Але результати цих спроб привели до того, що за останні роки 

конкурентна позиція України стала нерівноважною, що відображено у низці 

світових рейтингів наведених в табл.1 [5, 6]. 

Таблиця 1  

Рейтинг України в системі показників оцінки конкурентоспроможності 

національної економіки  

Показники 2016-2017 р.р. 2017-2018 р.р. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI) ВЕФ 

85 (138) 81 (137) 

Індекс «інновації та розвиненість» індексу глобальної 

конкурентоспроможності ВЕФ 
73 (138) 77 (137) 

Індекс технологічної готовності індексу глобальної 85 (138) 81 (137) 
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конкурентоспроможності ВЕФ 

Глобальний індекс інновацій (GII), розроблений групою INSEAD 50 (110) 47 (110) 

Глобальний інноваційний індекс (Bloomberg’s Global Innovation 

Index, GII) 
42 (127) 46 (127) 

Індекс розвитку людського потенціалу (Human Development Index) 84 (189) 88 (189) 

Рейтинг патентної активності країн світу (World Intellectual Property 

Indicators ) 
 (176) 27 (176) 

В таблиці перща цифра показує місце України, а цифра в дужках показує 

загальну кількість країн-учасників. 

В Україні відбувається поступова деградація інноваційного потенціалу: 

кількість дослідників в Україні стрімко скорочується (зі 133 744 осіб у 2010 р. 

до 59 392 у 2017 р.), наукоємність ВВП (витрати на дослідження та розробки за 

всіма джерелами у відсотках до ВВП) у 2017 р. становила лише 0,45 %, 

динаміка кількості підприємств, що займаються інноваціями негативна (у 2017 

р. відбулося скорочення кількості підприємств промисловості, що провадили 

інноваційну діяльність, на 9% порівняно з 2016 р. до 16,2% всіх промислових 

підприємств) [1]. Хоча є й окремі позитивні приклади інноваційного 

підприємництва та високих технологій, які успішно розвиваються у нашій 

економіці. 

Інвестиційно-інноваційна політика повинна бути збалансованою та 

спрямованою на гармонійне доповнення внутрішніх інвестицій зовнішніми, де 

визначальним фактором будуть національні інтереси держави та її 

інноваційний розвиток. Додатковими заходами щодо залучення зовнішніх 

інвестицій, які будуть спрямовуватися в пріоритетні інноваційні проекти є: 

 доповнення існуючої законодавчої бази та розроблення нової, яка буде 

передбачатиме реальні пільги для іноземних інвесторів, які мають намір 

вкладати кошти саме в розвиток наукомістких галузей (наприклад, в 

хімічну, аграрну, будівельну, промислову тощо); 

 забезпечення високого рівня підготовки інвестиційних проектів 

інноваційного характеру відповідно до міжнародних стандартів; 

 активне співробітництво з міжнародними інвестиційними та фінансовими 

структурами; 
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 ефективне інформаційне забезпечення потенційних іноземних інвесторів 

щодо можливостей реалізації інноваційних проектів в Україні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні переважає 

дисбаланс щодо розвитку окремих елементів інноваційної діяльності та 

чинників підвищення конкурентоспроможності й ефективності економіки. 

Нажаль, сьогодні, Україна відноситься до країн з низьким рівнем 

інноваційності, але потенціал до його розвитку існує. Наша держава має 

елементи країни з ресурсорієнтованою та ефективноорієнтованою економікою. 
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Сегодня мы наблюдаем очень результативный рост экономики Венгрии, 

которая уже много десятилетий подряд обеспечивается прежде всего 

гармоничным развитием всех хозяйственных сфер страны. Сегодня Венгерская 

Республика является индустриально-аграрной страной. Наиболее развитые 

отрасли промышленности - машиностроение, химическая, фармацевтическая, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80
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металлургическая, пищевая; сельскохозяйственные отрасли - животноводство, 

выращивание зерновых, виноградарство и др. Около 62% трудоспособного 

населения страны занято в сфере услуг. Туризм составляет значительную часть 

экономики страны. 

Анализируя современную венгерскую экономику, нужно исходить из 

особенностей этой страны. В частности, в Венгрии почти отсутствуют 

природные ресурсы, как в Польше или Словакии, что в середине и второй 

половине ХХ века считалось основой экономического роста. Поэтому 

фундаментом развития венгерской экономики в этот период стали 

перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и туризм. 

В чем же феномен венгерской экономики, чем Венгрию еще в начале 90-х 

годов прошлого века считали наиболее реальным членом ЕС и других 

международных структур? 

Фактически с конца 60-х годов в Венгрии удавалось комбинировать 

центральное государственное планирование и рыночную экономику. 

Промышленные предприятия оставались под государственным контролем, 

однако их менеджмент должен широкий простор для маневрирования. 

Предприятия негосударственной формы собственности имели возможность 

самостоятельно выбирать, какую продукцию производить и каким образом 

делить прибыль. Те предприятия, которые теряли прибыль, становились 

банкротами. Создание совместных предприятий с иностранными инвесторами и 

государственными предприятиями стало возможным уже в 1972 году. 

Такая государственная политика, а также продиктованы рыночными 

отношениями качество товаров и приемлемые цены на них действовали более 

уверенно, чем государственные эдикты. Уже в конце 80-х годов в Венгрии 

было немало мелких частных предприятий (пекарни, магазины, кафе, 

рестораны, гостиницы и т.д.), налоги с которых были серьезной статьей 

доходов в государственный бюджет. Уже в то время Венгрия 

продемонстрировала всему миру и прежде всего коллегам по 
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социалистическому лагерю, что экономикой можно управлять экономическими 

методами. 

В 1988 году Венгрия стала первой восточноевропейской страной, в 

которой была введена гибкая система налогов, а в 1990 году, после 42-летнего 

перерыва, начала работу Будапештская фондовая биржа, которая сейчас 

является крупнейшей в регионе Центральной и Восточной Европы. В 1987 году 

проведена реформа банковского сектора и организовано сеть коммерческих 

банков. Венгрия первой из стран Восточной Европы принимает в 1989 году 

закон о хозяйственных обществах, который в следующем году был дополнен 

законом о различных хозяйственных ассоциации и законом об иностранных 

инвестициях. Эти законодательные акты создали основу изменения отношений 

собственности и привлечения иностранного капитала. 

Поэтому изменение политической системы, которая состоялась весной 

1990 года, стала причиной экономической трансформации, а только создала 

предпосылки для развития основных экономических составляющих, которые 

были заложены ранее. 

Тогда же новым венгерским правительством были сформулированы 

основные задачи для перехода страны к новой системе: 

- либерализация механизмов регулирования импорта, цен и заработной 

платы, уменьшение влияния государства в хозяйственной сфере; 

-поощрение частного предпринимательства, приватизация 

государственной собственности; 

- развитие и укрепление рыночных институтов (биржи, коммерческие 

банки, ценные бумаги, антимонопольные меры и т.п.); 

- сокращение государственных расходов, сбалансированность 

госбюджета; 

- радикальная перестройка внешнеэкономических связей страны в 

интересах постепенной интеграции Венгрии в Западную Европу. Привлечение 

в экономику страны иностранного капитала. 
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В эти же годы было осуществлено либерализацию импорта, цен и 

заработной платы. Интересно, что эти меры не вызвали в Венгрии, в отличие от 

других стран региона, значительной инфляции. Пик ее пришелся на 1990-1991 

годы (35%) и объясняется отменой государственных дотаций на розничные 

цены. В 90-х годах в стране практически была завершена приватизация. 

Характерной особенностью для Венгрии является проведение 

преимущественно платной приватизации в отличие от ваучерной (Украина) или 

купонной (Чехия). Как показывает сегодняшняя ситуация в этом секторе, такой 

подход к приватизации вполне оправдал себя в условиях Венгрии. 

Общие положительные изменения, происходившие в венгерской 

экономике, значительным образом способствовали притоку в страну 

иностранных инвестиций, при этом Венгрия в указанной сфере является одним 

из мировых лидеров. Более трети инвестиций в основной капитал поступает в 

страну из-за рубежа. Иностранные инвестиции в венгерскую экономику по 

состоянию на июнь 2005 года составил 51100000000. Евро. По объему 

иностранных инвестиций на душу населения (5112 евро) Венгрия сейчас 

занимает первое место среди стран Центрально-Восточной Европы. Эксперты 

Международного валютного фонда выделяют несколько ключевых факторов, 

обеспечивших Венгрии приток прямых иностранных инвестиций: 

- относительная стабильность макроэкономических условий и 

благоприятное экономическое законодательство. 

- благоприятный налоговый климат и использования специальных 

стимулов привлечения инвестиций (промышленные парки и т.д.). 

- наличие гибкого рынка труда, с соответствующей заработной платой и 

профессиональной подготовки работников. 

С 1 мая 2004 Венгрия является членом ЕС. Этот новый статус принес для 

экономики страны немало положительных факторов. В частности, венгерское 

хозяйство и инвесторы, работающие на венгерском рынке, оказались на едином 

экономическом пространстве с 455 миллионами потенциальных потребителей, 

что, естественно, способствует венгерским производителям. 
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Протягом десятиліть компанії дотримувалися логіки, що якщо вони 

хочуть, щоб споживачі помітили їх продукцію, їм необхідно перекричати 

конкурентів. Однак сьогодні рекламодавці все частіше шепочуть, стукають і 

клацають, сподіваючись викликати позитивне психосенсорне сприйняття у 

своїх споживачів. 

AСМР (автономна сенсорна меридіональна реакція) – це відчуття 

поколювання шкіри голови при певних звуках: шипіння, клацання, шепіт, 

шуршання тощо. АСМР-явище стає все більш популярним і використовується 

брендами для реклами своєї продукції, для забезпечення спокійної, щасливої 

фізичної реакції споживачів [1].  

В умовах сучасної інформаційної перенасиченості людини – це 

перспективна технологія реклами завдяки її антистресовій орієнтації та 

опосередкованому впливу на підсвідомість споживачів, що сприяє створенню 

сприятливого сприйняття рекламованого товару аудиторією [2]. 

Виокремлено три способи використання цієї методики для рекламних 

цілей: розміщення реклами на популярних каналах любителів АСМР, співпраця 

з відео-блогерами та створення комерційної реклами з АСМР-тригерами [3].  

В Україні використання АСМР набуло популярності на YouTube та 

Instagram, але ще стало інструментом впливу у вітчизняній комерційній 

відеорекламі, на відміну від світового ринку реклами. 

Через стрімке зростання популярності цього жанру, багато світових 

брендів звернули на нього увагу та успішно використовують в своїх рекламних 
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кампаніях – KFC, Tesla, McDonald’s, BMW, Dove, IKEA, Sony, Toyota, Apple 

[4].  

Бренди експериментують і залучають у АСМР-відео не тільки людей, а 

ще й предмети та тварини – достатньо лише звернутися до споживача та 

проявити креатив. 

Неможливо стверджувати про цілковиту ефективність такої реклами 

через відсутність серйозних досліджень, на даний час цей тренд можна вважати 

перехідним етапом від традиційної реклами до рекламних технологій 

майбутнього [5]. 

Маркетингу вже давно активно допомагають, на перший погляд, зовсім 

не пов’язані з ним науки: просторове орієнтування, звукотерапія. Застосування 

АСМР – це новий спосіб обійти інформаційний захист сучасного споживача, не 

просто привернути його увагу, а викликати позитивні емоції від 

прослуховування звукового ряду та бажання спробувати продукт. 
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Для стабілізації економіки України і створення передумов її подальшого 

розвитку необхідно сформувати надійний економічний механізм та забезпечити 

використання накопиченого потенціалу, необхідного для ефективного 

функціонування народного господарства, зокрема його основної ланки – 

підприємства.   

Ефективна діяльність підприємства на ринку визначається наявним у 

нього потенціалом. В економічному словнику поняття «потенціал» визначено 

як сукупність наявних засобів, можливостей у якій-небудь області. 

 Економічний потенціал – сукупна здатність економіки країни, її галузей, 

підприємств, господарств здійснювати виробничо-економічну діяльність, 

виготовляти продукцію, товари, послуги, задовольняти запити населення, 

суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва та споживання [1,  

с. 652]. 

В основу здійснення господарської діяльності підприємств покладено 

ресурсну та технологічну складові, а її реалізація відбувається під впливом 

управлінських рішень. 

Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства глибоко розроблялися 

багатьма вченими, однак результати минулих досліджень потребують 

переосмислення та ревізії у зв'язку зі зміною умов діяльності підприємств. 

Зміна умов економічної діяльності вплинула на ефективність існуючих підходів 

до оцінювання потенціалу підприємств.  

Сьогодні більш інформативним є результатний підхід до оцінки 

потенціалу підприємства, порівняно з традиційним (і більш простішим) 

ресурсним підходом. Згідно з результатним підходом, потенціал підприємства 

описується можливими майбутніми результатами діяльності підприємства. 
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Згідно з ресурсним підходом, потенціал підприємства описується кількісними 

характеристиками ресурсів підприємства в поточний момент часу [2].  

Серед безлічі існуючих видів потенціалу, зокрема: інформаційного, 

техніко-технологічного, інноваційного, фінансового, організаційного та 

управлінського, можна виділити три основних – виробничий, економічний та 

ринковий.  

Наведемо основні показники оцінки виробничого, економічного і 

ринкового потенціалу на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Основні показники оцінки виробничого, економічного і ринкового 

потенціалу 

 

Виробничий потенціал має враховувати можливості підприємства 

виробляти продукцію і, таким чином, він охоплює виробничу діяльність 

підприємства. Економічний і ринковий потенціали мають враховувати 

можливості підприємства в економічній та ринковій сферах. Отже, важливо 

здійснювати оцінку даних видів потенціалів таким чином, аби окремі 

показники мали змогу відобразити функціональні можливості підприємства у 

зазначених вище сферах.  
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Автомобільна промисловість в будь-якій індустріально розвинутій країні 

являється провідною галуззю, стан та розвиток якої суттєво впливає на 

вирішення економічних, соціальних, екологічних і науково-технічних проблем. 

Сучасна історія дає приклад десятків країн, що досягли процвітання за рахунок 

ставки на розвиток цієї галузі: Німеччина, Японія, США та ін. Від виробництва 

автомобілів безпосередньо залежить економіка Франції, Італії, Великобританії, 

Південної Кореї, Китаю тощо.  

Отже, автомобілебудування в промислово розвинених країнах суттєво 

впливає на економічний і соціальний розвиток суспільства, дає могутній 

імпульс розвитку інших галузей, забезпечує стійке зростання зайнятості 

населення, підвищує товарообіг і т.п. Об'єктивний аналіз зовнішніх чинників, 

що впливають на автомобільну промисловість, а також теоретичних основ 

державного регулювання економіки необхідний для ухвалення адекватних 

рішень щодо розвитку галузі автомобілебудування. Виходячи з цієї позиції, 

соціально-економічний аспект розвитку автомобілебудування стає основним 

мірилом ефективності державної політики у галузі автомобілебудування. 

Сучасне автомобілебудування по праву вважається барометром стану 

промисловості тієї чи іншої країни. Її роль в економіці надзвичайно велика, так 

в США, наприклад, в сфері виробництва автомобілів, враховуючи підприємства 

суміжних галузей, що поставляють сировину, матеріали і комплектуючі вироби, 
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технічне обслуговування і ремонт, торгівлю, автодорожнє господарство, 

діючий автотранспорт, працює кожний шостий із працюючих в промисловості. 

В Японії на долю цієї галузі припадає близько 12% загального об’єму 

виробництва обробної промисловості. В Німеччині, Італії, Франції 

автомобілебудування забезпечує 8-10% загального об’єму виробництва. В 

країнах Східної Європи (наприклад, Чехія та Словаччина) автомобілебудування 

також займає ключове місце в економіці, забезпечуючи створення 8 – 10% 

внутрішнього валового продукту та понад 20% промислового виробництва 

(табл. 2.1). В цих країнах виробляється більше 100 автомобілів на 1000 жителів, 

що дозволяє в повній мірі покривати внутрішній попит та експортувати значні 

обсяги. В умовах глобальної економічної кризи 2009 – 2010рр. Чехія та 

Словаччина зберегли обсяги виробництва.  

За кількістю вироблених автомобілів на 1000 осіб населення наша країна 

поступається як розвинутим країнам, так і країнам, що розвиваються (рис.1.2).  

 

 

Рис.1. Виробництво легкових автомобілів на 1000 чоловік населення  

в 2018 році, шт. 
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Індії з її гігантським населенням, від аграрної Туреччини, від небагатої Румунії 

та бавовняного Узбекистану. На 1000 жителів в Україні виробляється лише 1,7 

автомобіля. При цьому лідер в даній області маленька Словаччина справляє на 

1000 чоловік населення майже в шістдесят п’ять  разів більше - 102,5 

автомобіля. Така ситуація пояснює і той невтішний факт, що частка української 

автомобільної промисловості в структурі реалізації промислової продукції є 

незмірно малою – всього 0,65%, тобто менше 1 %. 

За даними проведеного дослідження слід відмітити, що продажі на 

внутрішньому ринку збільшуються швидше, ніж внутрішнє виробництво. З 

цього можна зробити висновок про наявність потенціалу для подальшого 

збільшення обсягів виробництва власної продукції з точки зору наявності 

споживчої аудиторії. В Україні існує відкладений попит на автомобілі. Від 

діяльності вітчизняних автовиробників, політики держави та стану економіки в 

цілому залежить, яким чином він буде задоволений у подальшому. 
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Кінцевим продуктом процесу проведення конкурентно-синергетичного 

бенчмаркінгу є прагнення підприємства досягнути  ефекту синергії, під яким 

пропонується розуміти інтегрований показник ефектів, які відтворюють зміни 

на ринку даного підприємства по відношенню до споживачів, конкурентів, 

власного підприємства, тобто кумулятивний позитивний ефект, що піднімає 

сумарні результати різних видів бізнесу і різних напрямків діяльності 

підприємства порівняно з рівнем ефективності кожного з них, взятого окремо. 

Ряд дослідників [1-14] вважають, що синергія відображає об’єднання якісно 

відмінних типів поведінки економічної системи за рахунок нелінійних 

динамічних взаємозв’язків між елементами самої системи і її середовищем. 

Наслідком впливу таких зв’язків є виникнення специфічних режимів еволюції 

складників системи, що дає змогу досягти результатів у її діяльності, які є 

неможливими за відсутності таких взаємозв’язків. 
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Вдале поєднання та застосування конкурентних переваг окремих 

товаровиробників дозволяє значно збільшувати об’єми продажів, що свідчить 

про отримання синергетичного ефекту, коли одночасне застосування 

прогресивного досвіду різних підприємств дає змогу отримати більший 

економічний ефект, ніж за окремого їх використання (рис.1). 

Синергетичний ефект, як нам уявляється, є найбільш важливим в 

концепції бенчмаркінгу, що пропонується, і аналітично відтворюється 

системою розрахунків економічної ефективності розробки та практичного 

використання конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу. Ця теза поки що в 

наявній економічній літературі опрацьована в найменшому ступені і, на наш 

погляд, нагально потребує більш широкого розгляду, аналізу та вдосконалення. 

Проаналізувавши різні твердження [5, 6, 8, 9, 13], ми дійшли висновку, 

що синергія – це сумарний позитивний результат, який отримують суб’єкти 

ринкових відносин за рахунок досягнення різного роду ефектів синергії. 
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Рис. 1 - Схема виникнення і реалізації синергетичного ефекту при 

проведенні конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу конкурентних переваг 
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змогу отримати більший економічний ефект, ніж за умови окремого їх 

використання. 
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У період перманентних структурних зрушень у національній економіці 

завдання забезпечення її інвестиційної привабливості є одним із пріоритетних. 

Притік прямих іноземних інвестицій, залучення фінансових ресурсів резидентів 

країни залишаються життєво необхідними для ефективного функціонування та 

інноваційного розвитку вітчизняного промислового сектора. Управління 

інвестиційною привабливістю економіки України має безпосередньо 

розглядатись через призму інвестиційної привабливості регіонів (областей), 

адже урахування специфіки кожного дозволить реалізовувати логічно 

обґрунтовані та ефективні управлінські рішення. Основою цього має стати 

дослідження чинників інвестиційної привабливості на регіональному рівні [1]. 

Встановлено, що дані чинники доцільно поділяти на дві групи: жорсткі та 

м’які [2]. До групи жорстких чинників належать ті, які складно змінити у 

короткостроковому періоді. Це, зокрема: географічне розташування, природні 

ресурси, R&D потенціал, бізнес-сегмент, інфраструктура. Вони є більш 

репрезентативними при визначенні потенціалу регіону та можуть 

використовуватись при довгостроковому прогнозуванні змін у інвестиційному 

середовищі. Розглянемо вищезазначені чинники більш детально.  

Географічне розташування передбачає визначені умови виробничої, 

маркетингової, збутової діяльності в межах певної території, що безпосередньо 

визначає спеціалізацію регіону та його місце у міжгалузевій кооперації.  

Природні ресурси. При оцінюванні інвестиційної привабливості наявність 

та обсяги природних ресурсів відіграють ключову роль при прийнятті 
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інвестиційних рішень. Це найбільше виражено у добувній промисловості, 

паперовому виробництві, альтернативній енергетиці, рекреаційній та 

туристичній діяльності. Проте слід враховувати також диверсифікацію 

природних ресурсів, що характеризує запас міцності у регіональній економіці 

за умови, якщо виникне необхідність переорієнтації на виробництво/надання 

інших продуктів/послуг.  

R&D потенціал. Даний чинник характеризує перспективи інноваційного 

розвитку регіону. Якісна взаємодія бізнесу та науково-дослідних установ є 

основою створення та абсорбування інновацій у різних сферах, що в умовах 

інтенсифікації науково-технічного прогресу є одним із ключових чинників 

інвестиційної привабливості.  

Бізнес-сегмент. У межах оцінювання дії даного чинника розглядається 

ефективність кластеризації як інструменту інноваційного розвитку. Вона 

передбачає взаємоінтеграцію діяльності виробничих підприємств та фінансових 

установ регіону. Додатковою перевагою є наявність індустріальних парків [3].  

Інфраструктура. Наявність та злагодженість дії елементів забезпечення 

виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств є основою 

економічного потенціалу регіону. Розвинена транспортна мережа, безперебійне 

та якісне енергопостачання безпосередньо впливають на рівень витрат 

виробництва та якість клієнтського обслуговування, а, отже, визначають 

прибутковість діяльності суб’єктів господарювання [2]. 

М’які чинники можуть бути змінені у короткостроковій перспективі та 

здебільшого характеризують обмеження у реалізації інвестиційних проектів. До 

них слід віднести, зокрема: діловий клімат, діловий оптимізм, адміністративно-

процедурні аспекти, відкритість влади. 

Діловий клімат. У розрізі даного чинника досліджують кон’юнктуру 

ринку, ділову активність та регуляторні перешкоди, які характерні для 

підприємств певного регіону.  

Діловий оптимізм характеризує очікування інвесторів щодо економічного 

розвитку регіону у найближчій перспективі. Даний чинник включає в себе 
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оцінювання діяльності постачальників, кредиторів, місцевих органів влади та 

інших стейкхолдерів, з якими може взаємодіяти підприємство. Досліджується 

не лише рівень та динаміка очікуваного прибутку від діяльності підприємства у 

даному середовищі, а й ступінь ризику, пов’язаного із отриманням 

запланованого обсягу доходу [4].  

Адміністративно-процедурні аспекти. Незважаючи на те, що нормативно-

правове забезпечення підприємницької діяльності визначається на 

загальнонаціональному рівні, правила та процедури у окремих регіонах можуть 

мати певні відмінності. У рамках даного аспекту оцінюють, зокрема: ступінь 

захисту прав власності, рівень корупції, податкове навантаження тощо.  

Відкритість влади передбачає якість інформування населення і залучення 

керівників підприємств у процесі прийняття рішень та перспективного 

планування економічного розвитку регіону. Ступінь відкритості влади є 

індикатором ризику здійснення підприємницької діяльності у даному регіоні, 

що підкреслює необхідність врахування впливу даного чинника [2]. 

Отже, поділ чинників інвестиційної привабливості на категорії, розгляд їх 

у регіональному аспекті є необхідною умовою здійснення якісного аналізу 

інвестиційного середовища. Пошук адекватних та релевантних індикаторів 

інвестиційної привабливості за наведеними чинниками, їх розрахунок мають 

стати аналітичною основою процесу управління економікою регіону як 

невід’ємною складовою національної економіки. 
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На поточний час в країні, спостерігається різке зниження споживання 

основних продуктів харчування і калорійності добового раціону. В цих умовах, 

актуальною є проблема ефективності відтворення природно-ресурсного 

потенціалу в контексті впливу природних ресурсів на виробництво 

продовольчої сировинної продукції. Оцінка динаміки розвитку зернового 

підкомплексу продовольчого комплексу для раціоналізації структури зернового 

виробництва та ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу 

навколишнього середовища можлива через оцінку макроекономічних 

показників [1]. 

Динаміка кількісних співвідношень між валовим внутрішнім продуктом 

держави і продукцією аграрного сектора за певний період демонструє 

зростання обсягу валового продукту у розрахунку на 1 особу. Частка продукції 

сільського господарства у валовому продукті планомірно зменшується, що 

демонструє зміну пріоритетних видів виробництва.[2] 

Тенденції розвитку природного ресурсного потенціалу продовольчого 

комплексу країни демонструє скорочення площі сільськогосподарських угідь. 

За останні роки збільшилася лише посівна площа соняшника, який є 

пріоритетною експортною культурою. Стратегічним напрямком виходу з кризи 

може стати реструктуризація зернового підкомплексу переробних галузей 

продовольчого комплексу на базі ефективного використання аграрного 

ресурсного потенціалу навколишнього середовища.  

Україна має потужний аграрний природно-ресурсний потенціал в зв'язку 

з вигідним економіко-географічним положенням, а поруч знаходяться потужні 

ринки збуту продуктів харчування та продовольчої сировини (країни 

Європейського Союзу, Росія, Китай).  
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Оскудіння споживчого кошику працездатного населення в державі на 

фоні зменшення частки продукції сільського господарства у валовому продукті 

демонструє зміну пріоритетних видів виробництва [3]. В той же час, 

скорочення площі сільськогосподарських угідь, відбувається при постійному 

збільшенні посівної площі соняшника, що провокує дисбаланс в діяльності 

вітчизняної харчової та переробної галузі. Та, як наслідок, подальше зниження 

споживання і калорійності добового раціону, переорієнтація виробництв 

харчової та переробної галузі на імпортну сировину, подальший занепад 

вітчизняного сільського господарства. 
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У якості орієнтиру глобальної економіки загальноприйнятою залишається 

модель стійкого розвитку, що однаковою мірою передбачає зростання 

економічного і соціального благополуччя та збереження навколишнього 

природного середовища для майбутніх поколінь. Водночас на шляху втілення 

концепції стійкого розвитку постає проблема формування системи виміру 

(індексів та індикаторів) з метою кількісної і якісної оцінки досягнень у кожній 

сфері.  
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Дослідники питань інструментарію забезпечення стійкого розвитку [1-4], 

наголошують на тому, що питання систем індикаторів у цій сфері потребує 

дослідження, оскільки негативний вплив від використання невідновних 

ресурсів на довкілля становить більш значну проблему, ніж їх вичерпність та 

дефіцитність. 

Для зручності виділяють дві групи критеріїв сталого/стійкого розвитку 

[3]: 1) індикатори досягнення стійкості або SPI, Sustainability Performance 

Indicators; 2) агреговані оцінки стійкості або ASM, Aggregate Sustainability 

Measures. 

Перша група (SPI) представляє собою набір індикаторів для оцінки 

антропогенного впливу на економіку, довкілля та суспільство. Число 

індикаторів у цій групі може змінюватися, оскільки існує два методи підбору: 

використовуючи рекомендований перелік (англ. pre-defined list) або 

застосовуючи спеціальні методики розрахунку (англ. tailor-made). 

Метод використання рекомендованого переліку має ряд недоліків, 

зокрема: 1) складність відбору потрібних індикаторів та визначення їх 

оптимальної кількості; 2) деякі переліки індикаторів можуть містити 

суперечливу інформацію (англ. conflicting messages) щодо відображення 

поступального руху на шляху досягнення стійкого розвитку; 3) труднощі у 

математичному моделюванні через проблему множини критеріїв. 

Друга група (ASM) представлена індексом стійкого економічного 

добробуту (англ. ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare) та індикатором 

реального прогресу (GPI, Genuine Progress Indicator). Наведені агреговані 

оцінки стійкості можуть надавати помилкову картину щодо стану забезпечення 

стійкості, оскільки якомусь з напрямків (економічному, екологічному чи 

соціальному) може надаватися більше вагове значення. 

На рівні галузей методичний інструментарій аналізу стійкого розвитку 

перебуває на стадії становлення. Так, наприклад, у гірничодобувній галузі 

даний час сформувалось два основних методичних підходи, оскільки перехід 
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промислових підприємств до стійкого розвитку і подальше його дотримання 

може відбуватися шляхом консервативних або прогресивних змін (табл. 1).  

Таблиця 1 

Підходи до аналізу стійкого розвитку у гірничодобувній галузі 

У світі 

За принципом поділу Підходи 

Ретроспективні Неінтегровані індикатори: GRI, TSM, ITSPM. 

Інтегровані індикатори: Azapagic’s 

З орієнтацією на теперішнє аналіз матеріальних, енергетичних та інформаційних 

потоків;  

аналіз життєвого циклу компанії 

З орієнтацією на майбутнє сценарний підхід; 

відслідковування впливу діяльності (7QS); 

мульти-критеріальний аналіз. 

В Україні 

Підхід Суть підходу 

Консервативні методи змін консервування (територій), обмеження (ліцензії на 

здійснення діяльності та лімити щодо виробничих процесів), 

заборони, регламентування діяльності компаній та 

стримування (санкції, штрафи, підвищені ціни). 

Методи, націлені на 

стимулювання 

прогресивних змін 

пільгове оподаткування, суспільний інтерес, заохочувальне 

кредитування, державна підтримка. 

Джерело: складено автором на основі [2 - 4] 

У зарубіжній науковій літературі для узагальнення цих методів 

використовують поняття стандартної економіки (англ. standart economics) та 

економіки стійкого розвитку (англ. the economics of sustainability) [3]. Саме 

економіка стійкого розвитку як наука більш детально вивчає ефективний 

розподіл природних ресурсів та їх стійке використання. Відповідно, методи, 

націлені на стимулювання прогресивних змін, визнаються більш дієвими.  

Обов’язковими для дотримання гірничодобувними підприємствами є 

стандарти, розроблені Міжнародною організацією зі стандартизації (англ. 

International Organization for Standardization, ISO) [5]. Однак ISO орієнтовані на 

підвищення ефективності лише в екологічному аспекті діяльності. Тому для 

стійкого розвитку підприємства необхідно пов'язувати різні напрямки.  

Отже, стійкий розвиток підприємства варто розглядати з позицій 

багатоаспектності. Багаторівневий і багатовимірний аналіз мінімізує прийняття 

управлінських рішень на основі стохастичної, тобто неповної, інформації. На 
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першому рівні розглядають взаємодію підприємства з середовищем 

функціонування, на другому – оцінюють ефективність розвитку компанії на 

основі сукупності взаємопов’язаних показників діяльності підприємства за 

видами діяльності. Оскільки показники забезпечення стійкого розвитку 

різноманітні, то виникає потреба у формуванні методики комплексної 

підсумкової оцінки стійкого розвитку, що становить перспективу подальших 

досліджень. 
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The Earth provides the environment for mankind existence. А healthy and safe 

life of humanity depends directly on the state of the global ecosystem. During the 

historical period planet Earth and humans have developed together. In recent years, 

human’s impact on the environment has increased significantly, due to the need to 

meet the ever-growing people’s demand for material goods and services. All these 

goods and services are provided by using natural resources, most of which are limited 
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and today are being used more rapidly than ever before. As a result current 

development is characterized by a range of environment problems. 

Nowadays the most significant global environmental problems include [1]:  

• Global warming and climate change that relate to gradual increase in world 

temperatures and changing in global climate patterns caused by greenhouse gases 

emissions into the atmosphere. 

 Ozone layer depletion, which refers to gradual thinning of ozone in the 

stratosphere caused by emissions of ozone-depleting substances (chemicals that 

contain chlorine or bromine). 

 World Ocean pollution which relates to the presence in World Ocean of 

harmful substances in an amount sufficient for a noticeable deterioration in water 

quality. 

All of these global environmental issues have a long-term impact on human, 

and it is difficult or impossible to reverse them over the period of one generation. 

Understanding this has led to the rise of green politics around the world. 

Green politics is a political ideology aimed at creating an environmentally 

sustainable society. A central idea of green policy is environmental protection. Green 

politics criticizes the form of the industrial economy, which is linked to the massive 

destruction of the environment and the limitless consumption of natural resources.  

Green policy is aimed at solving these main issues [2]: 

 Resource issues relate to attempts to preserve conventional natural resources 

for future generation by reducing their usage, increasing the use of renewable 

resources (wind, solar, hydro, bioenergy, etc.) and reducing population growth, 

thereby declining resource consumption. 

 Ethical issues relate to attempts to re-establish the balance between 

humanity and nature through the preservation of wildlife. 

There are two types of green politics [2]: 

1. Reformism. The key feature of reformism is recognition that there is “limits 

to growth”, since environment degradation (in the form of pollution, non-renewable 
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resources depletion, climate change, biodiversity loss, deforestation, etc.) threatens 

prosperity and economic development.  

Reformism advocates three main solutions of environmental problems: 

– taking into account of the damage done to the environment by the payment 

of green taxes. According to the reformism, damage to the environment is an 

externality, by taking account of which it is possible to find a balance between 

economic growth and state of environment; 

– using results of scientific progress in the part of green technologies 

development (energy-efficient forms of transport, energy generation from renewable 

energy resources, etc.) that allows to create environmentally-friendly version of 

industrialization; 

– application of transnational regulations (treaties, conventions, international 

agreements, and activity of international organizations and movements). 

2. Radicalism. The key feature of radicalism is the emphasizing the need for 

change of our thinking and assumptions about the world. It implies transition to 

ecocentrism that is opposed to anthropocentrism. Deep ecology claims that human 

species is only part of nature, no more important and special, than any other parts. 

Another view on achieving green policy goals is reflected in conservative and 

progressive approaches [3]. 

1. Conservative approach relates to the conservation and gradual improvement 

of nature through self-healing properties of natural systems. Conservative approach 

realizes through the following methods: 

− conservative methods: the creation of nature reserves, national parks, in other 

words the creation of places with limited impact of human on nature; 

− restrictive methods: licenses to use natural resources, standards regarding  

limitation of harmful substances in products, etc.; 

− prohibitive methods: prohibition of certain activities (hunting, poaching, 

production and using certain harmful substances, etc.); 

− restraining methods: economic sanctions, fines, etc. 
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2. Progressive approach does not limit, and vice-versa stimulates change on 

conditions that they will help to reduce a pressure on the environment. If the 

conservative approach offers to people not to go up to ecologically unsafe border, 

progressive approach offers to people to run away from ecological problems, but not 

back, and forward. 

So, environmental degradation over the last decades has led to the emergence 

of green policy and a range of environmental movements. Nowadays a lot of 

environmental problems are considered as global issues and require the consolidation 

of states’ efforts in order to be solved. However, international cooperation in this 

field sometimes is very difficult, because in the vast majority of cases environmental 

priorities are in contradiction with economic ones. 
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