
Міністерство освіти і науки України 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Мішкольцький Університет, Угорщина 

Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща 

ТОВ «Majorel», Грузія 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна 

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз  

Міністерства юстиції України, Україна 

Черкаський державний технологічний університет, Україна 

Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна 

Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

Полтавський державний аграрний університет, Україна 

Сумський державний університет, Україна 

ПрАТ «Завод технічного вуглецю», м. Кременчук, Україна 

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», Україна 

ТОВ «Віденський млин», м. Кременчук, Україна 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  

Полтавської області, Україна 

 
 

 
 

 

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю  

«Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі» 

15-17 березня 2021 року 

Збірник тез наукових робіт 

 

V Всеукраинская научно-практическая интернет-конференция с международным участием 

«Стратегические перспективы развития экономических субъектов в нестабильной экономической среде» 

15-17 марта 2021 года 

Сборник тезисов научных работ 

 

V all-Ukrainian scientific-practical Internet-conference  

"Strategic prospects of development of economic entities in an unstable economic environment" 

15-17 march  2021 year 

Abstracts of scientific papers 

 

Кременчук 2021 



 2 

ББК 65.290-574 

УДК 330.341.1”313”:334.7:339.96 

 

 

 

 

Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі: Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною 

участю, (Кременчук, 15-17 березня 2021 року). Кременчук, КрНУ, 2021. 81 с. 

  

 

 

Стратегические перспективы развития экономических субъектов в нестабильной 

экономической среде: Сборник тезисов V Всеукраинской научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кременчуг, 15-17 марта 2021 года). Кременчуг, КрНУ, 

2021. 81 с. 

 

 

 

 

Strategicheskiye perspektivy razvitiya ekonomicheskikh sub"yektov v nestabil'noy ekonomicheskoy 

srede: Sbornik tezisov V Vseukrainskoy nauchno-prakticheskoy internet-konferentsii, (Kremenchug, 15-17 

march 2021 goda). Kremenchug, KrNU, 2021. 81 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі матеріли подаються в авторській редакції 

 

Все материалы подаются в авторской редакции 

 

All materials are provided in author's edition 



 3 

 
V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю  

«Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі» 

15-17 березня 2021 року 

м. Кременчук 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 

Никифоров Володимир Валентинович –  доктор біологічних наук, професор, в.о.ректора,  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Члени програмного комітету: 

Почтовюк Андрій Борисович, доктор економічних наук, професор, декан факультету 

економіки і управління,   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

 Собольчан Наги - доцент Мішкольцького університету, завідувач кафедри маркетингу і 

туризму, директор деканату економічного факультету з міжнародної освіти і досліджень, Угорщина. 

Перерва  Петро Григорович - доктор економічних наук, професор, Вища школа управління 

охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща. 

Бучашвілі Хатуна – офіцер інформаційної безпеки і комплаєнс-офіцер «Majorel», (Грузія). 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 

Маслак Ольга Іванівна – доктор економічних наук,   професор, завідувач кафедри економіки, 

Кременчуцький  національний університет імені Михайла Остроградського 

Члени оргкомітету: 

Данілейко Микола Іванович – Голова наглядової ради, Президент  ПрАТ «Кременчуцький 

завод дорожніх машин». 

Лозовик Дмитро Борисович – директор Крюківської районної адміністрації виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Таловер Володимир Адиславович – директор ТОВ «Віденський млин»,   м. Кременчук. 

Яворський В’ячеслав Вікторович – директор ПрАТ «Завод технічного вуглецю», м. 

Кременчук. 

Данилко Валерій Кирилович – доктор економічних наук,   професор кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Бублик Мирослава Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет 

«Львівська політехніка». 

Зось-Кіор Микола Валерійович – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і 

адміністрування, Полтавський державний аграрний університет. 

Коваленко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор, директор, 

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, м. 

Дніпро. 

Коломицева Олена Віталіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики та маркетингу, Черкаський державний технологічний університет. 

Кондратенко Наталія Олегівна – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і 

публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. 

М.Бекетова. 

Одінцов Михайло Максимович - доктор економічних наук,   професор кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 



 4 

Шкарупа Олена Василівна – доктор економічних наук, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет. 

Авраменко Наталя Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

техногенно-екологічної безпеки, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь. 

Гришко Наталя Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Глазунова Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Скрипнюк Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Пирогов Дмитро Леонідович – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Яковенко Ярослава Юріївна – доктор філософії, асистент кафедри економіки, Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського. 

  

Відповідальний секретар оргкомітету: 
Воробйова Лариса Дмитрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

 
Перелік установ, що є співорганізаторами конференції: 

- Вища школа управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща 

- Мішкольцький Університет, Угорщина 

      - «Majorel», Грузія 

      - Харківський національний університет міського господарства імені        О. М. Бекетова, Україна 

      - Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

      - Полтавський державний аграрний університет, Україна 

      - Сумський державний університет, Україна 

      - Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції 

України, Україна 

      - Черкаський державний технологічний університет, Україна 

      - Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна 

      - ПрАТ «Завод технічного вуглецю», м. Кременчук, Україна 

      - ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», Україна  

      - ТОВ «Віденський млин», м. Кременчук, Україна 

      - Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 

Україна. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 5 

ЗМІСТ 

 
1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНАХ 

ЄС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

1. Волченко А.С., Новік І.О., Матросова В.О. ТУРИЗМ ПОДІЙ ТА 

ВРАЖЕНЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

УКРАЇНИ……………………………………………………………………………8 

2. Данілейко М.І., Ліга Д.Л., Сахно А.О., Уманська К.О. ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ………………………………………..10 

3. Маслак О.І., Бучашвілі Хатуна, Яковенко Я.Ю., Зуєв В.В. РЕАЛІЗАЦІЯ 

СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ 

РИНКИ……………………………………………………………………….……..12 

4. Маслак О.І., Яворський В.В., Маслак М.В, Колісник А.О. АНАЛІЗ 

СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС 

МОДЕЛЕЙ…………………………………………………………….…………...15 

5. Наги Сабольч, Рудика В.И., Перерва П.Г. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………..16 

6.  Лозовик Д.Б., Савєлова А.Д, Черепова Д.А., Бочкарьова О.О., Дуднік А.В. 

УПРАВЛІННЯ СТАРАТАП-ПРОЄКТАМИ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

ДЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ…………………………………………….………..20 

7. Свистунова К.Р., Проскурня О.М. ТУРИСТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..22 

8. Klymenko Kostiantyn, Filipishyna Liliya. Environmental expenditure modelling 

for sustainable development strategies creation and implementation…………..25 

 

2 ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1. Лінькова О.Ю. ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………28 

 

3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
1. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Лига Д.Л., Таловер В.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………...31 

 

 

4 МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 



 6 

1. Верес Ш.М., Рудика В.И., Перерва П.Г. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………………………..33 

2. Гусаковська Т.О., Рибалко-Рак Л.А., Букань О.П. ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ 

ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………..36 

3. Карімов Г.І., Ганенко А.Р.  МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЗАСІБ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………….37 

4. Кобєлєва Т.О., Болюх І.О., Лук’янова Я.А., Видря Є.В., Перерва П.Г. 

РОЗВИТОК АНТИКОРУПЦІЙНИХ КОМПЛАЄНС-ПРОГРАМ В 

УКРАЇНІ……………………………………………………………………………39 

5. Косенко А.В., Перерва П.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ………………………………………………...41 

6. Косенко А.П., Колбєлєв В.Н., Матросова В.А. ПОДХОДЫ К 

СТИМУЛИРОВАНИЮ ТРУДА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОРПОРАЦИЯХ………………………………………………………………….44 

7. Косенко А.П., Зозуля М.А., Перерва П.Г. ФОРМИРОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………………………..48 

8. Кобелева Т.О. ВЛИЯНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА УРОВЕНЬ 

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ…51 

9. Кучинський В.А., Перерва П.Г. ЕКСПЕРТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ   

СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО  

ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………...54 

10. Романчик Т. В., Романчик А.В. МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………...…57 

11. Лозовик Д.Б., Савєлова А.Д. ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

ПОЛТАВСЬКОГО РЕГ…………………………………………………………..58 

12. Стригуль Л.С., Александрова В.О., Стригуль А.А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТРОПОЛІТЕНУ 

УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..61 

13. Ткачева Н.П., Якушко А.Е., Перерва П.Г. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ………..64 

14. Ткачев М.М., Перерва П.Г. ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА……………………………………………………………………67 

 

5 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: НАЯВНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ І КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

1. Ілляшенко С.М. ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СКЛАДОВІ І 

ПІДХОДИ ДО ЇХ АНАЛІЗУ………………….………………………………….71 

2.Данілейко М.І., Прядко В.Є. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………….73 

 



 7 

ВНЗ ТА УСТАНОВИ – УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ………………………..77 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ…………………………………………………......78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  

В КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 
 

ТУРИЗМ ПОДІЙ ТА ВРАЖЕНЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 

Волченко Анна Сергіївна, 

студентка    

Новік Ірина Олексіївна, 

к.е.н., доцент 

Матросова Вікторія Олександрівна,  

к.т.н., доцент   

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Розвиток подієвого туризму і туризму вражень в різних регіонах України 

дозволяє їм підняти свою туристичну галузь на більш високий рівень, навіть, 

незважаючи на низький туристичний потенціал. Крім того, це - сприяє 

поліпшенню ситуації в економічній, соціальній і культурній сферах. У нашій 

країні є території, які начебто і володіють усіма передумовами до того, щоб 

стати затребуваними у туристів, але до сих пір не стали такими в силу малої 

популярності в туристичному середовищі. У більшості випадків це пов'язано з 

небажанням місцевої влади вкладати кошти в розвиток реклами і туристичної 

галузі на своїх територіях. При цьому варто відзначити, що в Україні є і такі 

території, які і хотіли б розвивати у себе туристичну галузь, але це є 

неможливим з причини відсутності, відповідних ресурсів, тобто, немає 

відповідних природно-кліматичних умов, пам'ятників природи, архітектури і 

так далі. На допомогу цим територіям може прийти, що сформувався зовсім 

недавно, але вже завоював популярність у багатьох країнах нові види туризму - 

подієвий і туризм вражень. Адже основою для даного туризму є не яка-небудь 

пам'ятку, а подія, яка може проводитися раз на кілька років або щороку на 

території певного регіону і в свою чергу залучати до нього як увагу туристів, 

так і їх кошти. При цьому якщо на цікавій для нас території на поточний 

момент часу не відбувалося жодного події, то його можна придумати, головне 

це правильно його піднести і грамотно організувати. Проблемами подієвого 

туризму в своїх роботах займалися як зарубіжні автори, так і російські. У 

роботах багатьох дослідників часто розглядаються одні й ті ж події в різних 

містах світу, які привертають до себе інтерес туристів. До подій такого роду 

можна віднести наступні: Олімпійські ігри, різні спортивні чемпіонати, 

танцювальні карнавали, модні покази, музичні та кінофестивалі. На території 

України так само періодично проводяться події світового значення, які 

залучають в нашу країну безліч туристів з усього світу. 

 На підставі проведеного нами дослідження, можна зробити висновок, що 

на даний момент в Україні існує ряд регіонів, які намагаються залучити 

туристів, за рахунок організації та проведення на своїх територіях різних 
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подієвих заходів. При цьому дані події досить різноманітні і пов'язані з різними 

релігійними, історичними, культурними особливостями місцевого населення. 

При цьому дані події часто залучають, або місцевих жителів, або туристів із 

сусідніх регіонів. Туристи ж з інших країн на таких заходах, як правило, явище 

рідкісне. І пов'язано це, перш за все з відсутністю реклами проведених подій і 

єдиної державної програми, що займається розвитком даного виду туризму. 

Однак, з огляду на, що подієвий туризм є досить молодим напрямком 

туристичної сфери як в світі, так і в Україні зокрема, то є надія, що з часом, всі 

зазначені недоліки будуть усунені і цей вид туризму зможе залучити на всю 

територію України більше число іноземних туристів. 

Крім того, значимість подієвих туристичних заходів підтверджує той 

факт, що за можливість його проведення борються безліч країн. При цьому 

країни, в яких сильні антиукраїнські настрої йдуть на різні хитрощі з метою 

саботувати проведення туристичних подій в Україні. Пояснюється це тим, що 

даний захід дозволить нашій країні підвищити свій статус на міжнародній 

арені. 

Література: 
1. Васильев А.С. Событийный туризм, как способ повышения туристической 

привлекательности регионов России // Туризм и гостеприимство через призму инноваций. 

Сборник статей научно-практической конференции. Москва: Изд-во «Университетская 

книга», 2017. – с.23-25. 

2. Kocziszky György Reputational compliance / György Kocziszky, M.Veres Somosi, 

T.O.Kobielieva // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017" : тр. 

13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. / ред.: О.В.Манойленко, Є.М.Строков.– 

Харків : НТУ "ХПІ", 2017.– C. 140-143. 

3. 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. 

4. Pererva P.G. Technology transfer / P.G.Pererva, György Kocziszky, D.Szakaly, M.Somosi 

Veres - Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p. 

5. Перерва П.Г., Романчик Т.В. Механізм управління рівнем конкурентоспроможності 

продукції підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 230–235. 

6. Перерва П.Г., Романчик Т.В.  Комплексний підхід до управління конкурентоспроможністю 

промислової продукції// Перспективи і пріоритети розвитку економіки України та її 

регіонів : зб. наук. праць.– Луцьк : ЛНТУ, 2012.– Вип. 9 (34).– Ч. 2.– С. 9‒29. 

7. Товажнянський В.Л., Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О. Банкротство, санація та 

реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління // 

Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 59 (1168). – С. 148-152. 

8.Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи // 

Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 24 (1246). – С. 153-158. 

9. Перерва П.Г. Потребность в электротехнических средствах автоматизации. Теория и 

методы определения. - Х. : Основа, 1991. - 114 с.  

10. Перерва П.Г. Практический маркетинг.- Выпуск 2. Маркетинг на промышленном 

предприятии.- М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 1991.- 80 с. 

11. Перерва П.Г. Практический маркетинг.- Выпуск 3. Управление ассортиментом 

продукции.- М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 1991.- 80 с. 

12. Перерва П.Г. Практический маркетинг.- Выпуск 4. Исследование рынка промышленной 

продукции.- М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 1991.- 96 с. 

13.Ткачова Н.П., Перерва П. Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних 
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переваг підприємства // Економіка розвитку. – 2011. – № 4 (60). – С. 116-120. 

14.Перерва П.Г. Трудоустройство без проблем (искусство самомаркетинга). – Харьков : 

Фактор, 2009. – 480 с. 

15. Экономика и организация труда / И.Н.Погорелов [и др.].– Харьков : Фактор, 2007.– 640 с. 

16. Перерва П.Г. Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві / П.Г.Перерва / 

Навч.посібник для машинобудівних спеціальностей.- Харків : «Основа», 1993.- 288с. 

17. Гочарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И Маркетинг инновационного процесса // 

Учебное пособие - К.: ВИРА-Р, 1998.- 267с. 

18. Перерва П.Г., Коциски Д., Верес Шомоши М., Кобелева Т.А. Комплаенс программа 

промышленного предприятия.– Харьков-Мишкольц : ООО «Планета-принт», 2019. – 689 с. 

19. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена.- Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 592 с. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

Данілейко Микола Іванович, Голова наглядової ради,  

Президент ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин». 

Лига Діана Леонідівна, студентка  

Сахно Аліна Олегівна, студентка 

Уманська Катерина Олександрівна, студентка 

Науковий керівник: Скрипнюк Катерина Олександрівна, к.е.н., доцент  

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

 

Основою стійкого економічного розвитку національної економіки 

України в новітніх умовах господарювання є інновації. Активізація 

інноваційного розвитку сприяє підвищенню технологічного рівня 

національного виробництва. В умовах нестабільності економічного розвитку, 

спричиненого екзогенними та ендогенними умовами його виникає необхідність 

стимулювати зростання інноваційної активності для вітчизняних підприємств. 

В Україні основною рушійною силою створення конкурентоспроможності на 

внутрішньому ринку є саме інноваційна активність підприємств промисловості.  

 
Рис.1 Витрати вітчизняних підприємств на впровадження інновацій 

(побудовано авторами за даними 7) 

Саме інновації мають ключове значення для всіх підприємств та 
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економіки країни в цілому, тому що вони дають змогу забезпечувати 

найсучаснішим професійним обладнанням підприємства підкреслюючи їх 

незалежність та ефективність виробництва.  З рисунку 1 можна побачити, що 

протягом 2017-2019 років відбулося падіння інновацій порівнюючи з 2016 

роком. Сума витрат на інноваційну діяльність зменшилась вдвічі. У 2018 році 

рівень забезпеченості підприємств інноваціями почав зростати. 

Для забезпечення ефективності функціонування вітчизняних підприємств 

потрібно постійно підвищувати якість продукції, шляхом впровадження 

інновацій і зростання інноваційної активності. В умовах сьогодення активність 

інновацій на підприємствах є рушійною силою для економічного зростання 

держави. 

Серед основних проблем, що стримують розвиток інновацій можна 

виділити відсутність системи, яка здійснює заходи щодо реалізації потенціалу 

інновацій; управління інноваціями здійснюється без конкретно 

сформульованої, послідовної стратегії розвитку; відсутня ефективна система, 

яка визначає пріоритети для розвитку наукової та технологічної сфери; 

недостатнє фінансування наукових досліджень та впровадження нових 

розробок; сфера інвестицій України є непривабливою для інвесторів. Рішенням 

таких проблем в сфері інновацій є здійснення ефективної державної 

інноваційної політики, узгоджуючи темпи і пропорції розвитку до науки, 

технологій і виробництва; збільшення розмірів фінансування для підприємств; 

створення законодавчих зміни щодо пільг та стимулів; активізація 

міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва в інноваціях. 

 
Рис.2 Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації, в 

загальній кількості промислових підприємств (побудовано авторами за 

даними [7]) 

Для якнайшвидшого вирішення проблем щодо ефективної реалізації 

інноваційної діяльності підприємствам необхідно: розвивати інноваційну 

інфраструктуру через поліпшення системи інформаційного забезпечення 

інноваційної діяльності (сертифікація, нові розробки, кваліфіковані кадри); 

спонукати працівників до інноваційної діяльності; співпрацювати з іноземними 
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підприємствами, обмінюватись досвідом. 

Через використання таких заходів підвищиться рівень інноваційної 

активності, що у свою чергу зробить більш стійким швидкий процес оновлення 

виробництва, дозволить ефективно витрачати залучені інвестиції на розвиток 

інноваційної діяльності. 

Література: 
 1. Віннікова І.І., Марчук С.В. Аналіз інноваційної активності промислових 

підприємств України. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2015/13.pdf  

2. Гришко Н. Є., Маслак М. В., Азізова Н. Н., Сорока А. О. Інноваційне 

підприємництво та особливості реалізації стартапів в Україні. Вісник НТУ "ХПІ" (економічні 

науки). 2020. №5. С. 35–38. 

3. Микитюк П. П., Крисько Ж. Л Інноваційний розвиток підприємства. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/ 
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 В умовах сучасних економічних реалій в Україні, коли спостерігається 

спад виробництва, збільшення частки «тіньової» економіки, втрата ринків збуту 

та загальна деіндустріалізація, набуває актуальності потреба у проведенні 

інкорпорування стратегічного потенціалу підприємств та розробка ними 

ефективних стратегій зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 

 Вихід підприємства на міжнародні ринки дозволяє залучити нових 

клієнтів на новій території або у інших сегментах ринку. Правильно обрана 

стратегія зовнішньоекономічної діяльності може стати джерелом швидкого та 

масштабного росту (і розширення клієнтської бази). 

 Розглянемо основні заходи з реалізації стратегії ЗЕД. По-перше, потрібно 

розробити організаційну структуру. Вироблення структури включає розподіл 

відповідальності за виконання завдань і права на прийняття рішень в організації 

[1]. По-друге, потрібно налагодити кадрову систему управління організацією. 

Саме кадри визначають успішне впровадження стратегії. По-третє, варто 

приділити увагу політиці та корпоративній культурі організації. Вони мають 

узгоджуватися із зовнішньоекономічною стратегією компанії.  

 Крім того, при розробці та реалізації стратегії виходу на ринок кінцевих 

споживачів продукції рекомендується враховувати, на якій стадії життєвого 

циклу товар знаходиться у цей момент.  

Викладені вище теоретичні узагальнення дозволяють представити 

алгоритм реалізації стратегії ЗЕД. Особливість даного алгоритму полягає в 

тому, що зміст представлених елементів варіюється в залежності від рівня 

мінливості зовнішніх умов функціонування підприємства (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис.1 Комплексний алгоритм реалізації стратегії ЗЕД підприємства 

(Джерело: складено авторами на основі [2]) 

Для результативної імплементації стратегії ЗЕД використовують матрицю 

істотності, тобто розміщення істотних та неістотних для компанії питань, 

залежно від їх пріоритетності, у системі двох координат: 

 1) значимості екологічних, соціальних і економічних питань для 

компанії; 

 2) значення цих питань для зацікавлених сторін. 

Матриця також виконує роль механізму контролю, оскільки дозволяє 
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відслідкувати відповідність бізнес-стратегії очікуванням споживачів та 

відповідність стратегії соціальної відповідальності викликам сучасності.  

Побудова матриці істотності являє собою поступовий процес визначення усіх 

аспектів впливу компанії на навколишнє оточення. Умовно даний процес 

можна представити у вигляді послідовних етапів.  

Під час першого етапу відбувається збір необхідної інформації щодо 

пріоритетних напрямків розвитку компанії. Компанія повинна проаналізувати 

виробничі процеси і визначити ключові групи впливу. Задля цього аналізують 

поточний стан взаємодії із зацікавленими сторонами, що може здійснюватися 

одним із зазначених способів: 1) активний моніторинг (публікації у ЗМІ про 

діяльність компанії, скарги споживачів, зустрічі з інвесторами тощо); 2) 

пасивний моніторинг (дослідження стану галузі, громадської думки). 

 Сутність другого етапу полягає в оцінці істотності питань, які було 

виокремлено протягом попереднього етапу та які становлять інтерес для 

зацікавлених сторін. При цьому важливо ранжувати їх за пріоритетністю. Як 

правило, першочерговими визнаються питання, що є складовими бізнес-

стратегії чи корпоративної політики компанії, далі – визначені обраною 

системою стандартів. Після цього кожному з питань присвоюють числові 

значення у відповідності з їх кількістю.  

Варто звернути увагу на той факт, що матриця істотності дозволяє 

зацікавленим сторонам і самій компанії оцінити вплив бізнесу на невирішені 

гострі питання соціального чи екологічного характеру. Як показує практика, 

думки бізнесу та експертів часто кардинально відрізняються. Це свідчить про 

розуміння підприємством важливості питання та водночас недооцінки власної 

ролі у його вирішенні. 

 Реалізація стратегії ЗЕД передбачає постійний моніторинг результатів 

виконання програми і гнучку систему коригування під впливом зовнішніх і 

внутрішніх факторів конкурентного середовища. Крім того, розширення ринку 

логічно слідує за  розширенням клієнтської бази і тут важливим є врахування 

особливостей ринку, на якому перебуває компанія: нинішніх соціальних і 

економічних умов та конкурентного ландшафту.  

 Отже, інструментарій впровадження та реалізації стратегії ЗЕД має 

забезпечувати пріоритетність ключових елементів механізму реалізації 

стратегії; відповідність між обраною стратегією і внутрішнім потенціалом 

підприємства та стилем і різновидом управління. 

Література: 
1. Маслак О. І., Пирогов Д. Л., Гришко Н. Є. Оцінка економічної безпеки підприємства 

при зовнішньоекономічній діяльності. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2012. 

Вип. 3(74). С. 163–169. 

2. Співаковська Т. В. Формування міжнародної маркетингової стратегії / Т. В. 

Співаковська // Ефективна економіка. Електронний журнал. 2013. –№ 2. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1845 

3. Бала В.В. Практичний аспект формування механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльність на прикладі ПАТ «КВБЗ». Ефективна економіка. 2014. № 

5. URL: http: //www.economy.nayka.com.ua/?op= 1 &z=3091. 
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 Для кожного підприємства, що розвивається настає момент, коли виникає 

необхідність створювати інноваційну бізнес-модель. Сьогодні керівники та 

організації стикаються з принципово іншою епохою бізнесу, наповненою 

швидкими змінами, новими технологіями та зближенням галузей. Вимоги, що 

висуваються в умовах більш невизначеного та прискореного ділового 

середовища, сфокусовані на лідерах для швидкого впровадження інновацій. 

 Перш ніж почати розробку нової бізнес-моделі, необхідно визначити 

загальну відправну точку і напрямок, оскільки бізнес-модель – це складна 

система взаємозв’язків у екосистемі бізнесу.  

 Починати побудову бізнес-моделі слід з визначення мети компанії, 

оскільки без цього важко оцінити значення стратегічних рішень на наступних 

етапах. Важливо зазначити, що цей первинний етап являє собою ітеративний 

процес, за яким слідує етап реальної роботи над складовими моделі, оскільки 

успішне перетворення бізнес-моделі передбачає виокремлення усіх 

стейкхолдерів екосистеми (партнерів, конкурентів), а також необхідних 

технологій і трендів у обраній сфері діяльності [1]. 

 Наступний етап охоплює аналіз одразу декількох напрямків: тип 

продукції, сегментація ринків збуту, географічна зона, етапи виробництва, 

канали продажів [4]. При цьому важливо  обрати не лише поле діяльності, але й 

вирішити, на якому полі провадити діяльність не варто. Географічну зону 

обирають з огляду на перспективи зміцнення позицій компанії, далі – обрання 

перспективних сегментів ринку та відповідних категорій товарів [2], а також 

обрання каналів продажу. На етапі виробничого процесу здійснюють НДДКР. 

Вибір поля діяльності потребує глибокого розуміння існуючих на ринку 

категорій споживачів, власних можливостей та конкурентного середовища. 

 Єдиного алгоритму побудови стратегії не існує, але існує логічна 

послідовність етапів її розробки. Першочергово потрібно здійснити аналіз 
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галузі та її окремих сегментів на відносну привабливість. Далі – аналіз 

очікувань клієнтів та можливостей створення спільної цінності разом з 

партнерами зі збуту [3]. 

 Після цього потрібно провести порівняльну характеристику компетенцій 

та рівня витрат з конкурентами. Крім того, важливо передбачити можливі 

варіанти реакційної поведінки конкурентів.  

Усе це у комплексі забезпечить покроковий підхід до впровадження 

інноваційної бізнес-моделі, оскільки замість того, щоб запустити її одразу в 

глобальному масштабі, варто діяти готувати і тестувати прототипи на 

невеликому масштабі. Так мінімізуються ризики і забезпечується можливість 

корекції стратегії. 

 Завершальним етапом інноваційної вибудови бізнес-моделі виступає 

створення систем управління, у процесі чого варто розробити критерії оцінки її 

ефективності локально (за підрозділами) та глобально (за всією компанією). 

 Загалом успіхи компаній-новаторів у сфері бізнес-моделювання, зокрема 

Zappos, General Electric, Facebook, Starbucks і багатьох інших, довели, що не 

повинно бути таких періодів, коли бізнес не тримає фокус на перегляді своєї 

бізнес-моделі задля забезпечення конкурентних переваг за рахунок її 

інноваційності. 
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Оценка стоимости предприятия (бизнеса) имеет важное значение для 

решения задач инвестирования, осуществления страховых и залоговых 

операций. 

Оценка бизнеса - это определение стоимости бизнеса как 

имущественного комплекса, способного приносить прибыль его владельцу. При 
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проведении оценочной экспертизы определяется стоимость всех активов 

компании: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов, 

финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно 

оценивается эффективность работы компании, ее прошлые, настоящие и 

будущие доходы, перспективы развития и конкурентная среда на данном 

рынке, а затем проводится сравнение оцениваемой компании с предприятиями-

аналогами. 

Оценка бизнеса в условиях Украины может пониматься в следующих 

аспектах: 

- оценка предприятий (оценка целостно-имущественных комплексов) 

- оценка бизнеса. 

Оценка бизнеса предполагает оценку конкретной деятельности, 

организованной в рамках определенной организационно-правовой формы. 

Главный критерий при этом - доходность бизнеса, а значит и выбор 

адекватного методологического подхода к его оценке. В данном случае главное 

для оценщика - оценить способность такого бизнеса генерировать доход. 

При оценке предприятий, как целостно-имущественных комплексов, 

полученная стоимость такого предприятия корректируется на стоимость 

нематериальных активов (торговые марки, знаки, гудвилл) и на стоимость 

нефункционирующих активов. 

Необходимость оценки стоимости предприятия возникает в основном в 

следующих случаях: 

- во время инвестиционного анализа в ходе принятия решений о 

целесообразности инвестирования средств в то или иное предприятие, в т. Ч. 

При осуществлении операций М & А (поглощение и присоединение) 

- в ходе реорганизации предприятия; 

- в случае банкротства и ликвидации предприятия; 

- в случае продажи предприятия как целостного имущественного 

комплекса; 

- в случае залога имущества и при определении кредитоспособности 

предприятия; 

- в процессе санационного аудита при определении санационного 

способности; 

- при приватизации государственных предприятий. 

Для оценки стоимости предприятия используются различные методы 

оценки бизнеса, которые заключаются в три основных подхода: 

- затратный (имущественный) 

- доходный; 

- сравнительный (рыночный). 

Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает 

стоимость предприятия с точки зрения понесенных расходов на создание его 

активов. При этом стоимостью предприятия это - совокупная рыночная 

стоимость его активов.  

Исходя из того что балансовая стоимость активов и обязательств 

предприятия, как правило, не соответствует их рыночной стоимости, то оценка 



 18 

предприятия, по сути, является корректировкой баланса. 

Доходный подход - это определение текущей стоимости будущих 

доходов, которые возникнут в результате использования собственности и 

возможного дальнейшего ее продажи.  

При оценке с позиции доходного подхода главным является доход, как 

основной фактор, определяющий величину стоимости объекта. Чем больше 

доход, который приносит объект оценки, тем больше величина его рыночной 

стоимости при прочих равных условиях.  

При этом имеют значение длительность периода получения возможного 

дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. Как правило, 

доходный подход является самым приемлемым для оценки бизнеса. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что ценность 

активов определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии 

развитого финансового рынка. Другими словами, наиболее вероятной 

величиной стоимости оцениваемого предприятия может быть реальная цена 

продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком. Особенностью 

сравнительного подхода к оценке собственности является сочетание при 

определении стоимости предприятия, с одной стороны, рыночной цены купли-

продажи акций похожих предприятий, а с другой - фактических финансовых 

результатов работы предприятия. 

Исследование сущности различных подходов и методов позволяют 

сделать вывод, что выбор того или иного подхода и метода оценки стоимости 

предприятия определяется целью и функцией оценки, а также особенностями 

оцениваемого предприятия. Рассмотрим это утверждение на упрощенном 

примере (искусственно ограничим количество методов) таблица 1. 

Таблица 1 

Взаимосвязь подходов, методов и цели оценки стоимости предприятия 
Подходы, методы Целесообразность выбора в зависимости от цели оценки и 

особенностей предприятия 

Затратный 

(имущественный): 

Целесообразность выбора в зависимости от цели оценки и 

особенностей предприятия 

Оценка стоимости предприятия. 

- с целью страхования, налогообложения; 

- в случае ликвидации предприятия, находящегося в состоянии 

банкротства. 

- Метод стоимости 

чистых активов 

Оценка стоимости предприятия с целью его продажи или продажи 

части акций этого предприятия. 

- для предприятий, функционирующих в течение длительного времени; 

- для ОАО, акции которых котируются на рынке; 

- оценка стоимости ОАО, ЗАО. 

- метод 

ликвидационной 

стоимости 

Оценка стоимости предприятия с целью его продажи или продажи 

части акций этого предприятия. 

- может использоваться для всех предприятий; 

- для предприятий лидеров своей отрасли 

Если оценка осуществляется для налогообложения или страхованию 

предприятия, целесообразно выбрать имущественный подход, если же для его 

продажи - один из методов основанных на оценке прибыльности предприятия 
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или методы, основанные на сравнительном подходе.  

Разработка более детальных предложений требует дополнительных 

исследований. 
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Світом управляють ідеї: через динамічні зрушення та коливання, іноді 

створюючи хаос, вони розвивають компетенції і проявляють можливості 

людства. Ми недаремно використовуємо слово «хаос», оскільки, воно 

символізує подолання власної невпевненості у ймовірності правильного шляху, 

вихід із зони комфорту, що є неодмінними умовами для перетворення задуму у 

щось реальне і матеріальне, по-справжньому цінне. Наприкінці 20 століття такі 

реалізовані ідеї почали називати стартапами. 

Інноваційне підприємство (стартап-підприємство) можна трактувати як 

нещодавно створене підприємство, що має на меті вихід на ринок за відносно 

невеликий проміжок часу, при цьому ґрунтуючи свою діяльність на інноваціях 

або інноваційних технологіях за обмежених ресурсів [1]. 

Наразі найбільш зацікавленими в інноваційній діяльності є молодь і 

студентство зокрема, оскільки ця соціальна група постійно знаходиться у 

пошуку і реалізації себе, а також, у намаганні довести свою самостійність і 

значущість, життєву позицію і місце у світі людей, переслідуючи при цьому не 

завжди матеріальні (грошові) цілі, а й певні моральні і соціальні. 

Можливі процеси перетворення ідей у реально існуюче підприємство 

демонструє рисунок 1.  

Таблиця 1 Можливості і труднощі створення і ведення інноваційного 

бізнесу студентом 

Можливості Труднощі 
- можливість перевірити отримані під час 

навчання знання та отримати нові; 

- набути вміння організації власної справи у 

різних аспектах; реалізація себе як 

підприємця та отримання «власного» 

прибутку; 

- набути навичок припущення, оцінки й 

аналізу; 

- набути досвіду командної роботи; 

- набути знань з пошуку інвесторів та 

презентації себе і свого бізнесу; 

- підвищити свій імідж при пошуку і 

прийомі на роботу. 

- невміння обрати продукт, який може 

задовольнити вимоги споживачів; 

- нестабільність ринків та сезонність попиту на 

певні інновації; 

- можливість створення удосконаленого 

(кращого) продукту конкурентами; 

- відсутність емоційної підтримки; 

- неготовність до очікування налагодження 

справ; 

- невміння працювати в команді; 

- недостатній обсяг знань у сфері бізнесу; 

- проблеми з пошуком інвестора й 

фінансуванням. 
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Так ми виділяємо наступні шляхи:  

- продаж ідеї (при цьому неважливо, чи це щойно згенерована думка про 

перспективний продукт, чи це вже розпочатий проект); 

- метаморфоз ідеї в спеціальних бізнес-інкубаторах (для студентства було 

виділено 3 основні – «Заклад вищої освіти», «Органи державного і місцевого 

управління», «Підприємство»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Шляхи реалізації ідей студентами (сформовано авторами на 

основі [2]) 
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підприємства студентами. Вони, на наш погляд, мають спиратися на повноцінні 

й якісні знання й думки, оскільки ще не мають повноцінно сформованого 

світогляду щодо бізнес-середовища, що створить певні перешкоди на шляху 

розвитку проекту і в майбутньому призведе до його занепаду, так і не 

досягнувши стадії зростання. 

Як і будь-яка діяльність, ведення інноваційного бізнесу має свої 

позитивні і негативні сторони, а також, передбачає вирішення деяких складних 

організаційних і операційних питань, які у подальшому сприяють формуванню 

певних знань і навичок. У таблиці 1 наведені можливості, які надає ведення 

стартап-діяльності студентам, та труднощі, з якими доводиться зустрічатися під 

час цього процесу. 

Слід зазначити, що питанню розвитку стартап-діяльності, а особливо 

студентської, необхідно приділяти велику увагу, оскільки студентство – це 

постійний генератор, йому не потрібно казати «що?», йому лише необхідно 

трохи підтримки, підказавши «яким чином правильно поступити?». Збільшення 

кількості працювати зі своїми ідеями і розвивати їх сприятиме покращенню 

бізнес-клімату в країні; підвищенню конкурентоспроможності як окремих 

галузей, так і національного господарства в цілому; залученню інвестицій з 

боку іноземних інвесторів. 
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Стрімкий розвиток інноваційних технологій зачіпає всі сфери діяльності, 

включаючи і індустрію туризму і гостинності. Впровадження нового не тільки 
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допомагає країні мати провідну позицію на світовому ринку, а й є чи не 

необхідністю для постіндустріальному суспільства, яке націлене на споживання 

продуктів і послуг. Це не залишило і готельну сферу: впровадження інновацій 

приваблює клієнтів, що веде до зростання індустрії туризму та гостинності. 

На даному етапі часу туризм в Україні досить розвинений, але все ж таки 

є чинники, які ускладнюють його зростання і розвиток. Якщо розглядати 

Україну і її територію в цілому, то вона досить багата ресурсами. 

В Україні багато корисних копалин, величезна кількість водойм, як 

прісних, так і не прісноводних. Так само безліч місць історичного характеру. 

Однією з проблем внутрішнього туризму в нашій країні є транспортна 

інфраструктура. Україна дуже велика країна, і щоб оглянути всі її пам'ятки 

потрібно багато часу, пересування з одного історичного місця в інше може 

займати досить багато часу. Також транспортні послуги досить дорогі. Старі 

залізничні потяги, вкрай великі ціни на послуги авіа перельотів, погані дороги 

або ж взагалі їх відсутність. Ще одна не про незначну проблема, це проблема 

поганої інформованості про визначних місцях. Не всі українці знають про 

історичні місця, які є в Україні, що вже можна сказати про іноземних туристів. 

Велика кількість цікавих і значущих місць погано розрекламовані і тому не 

затребувані. Відсутність фінансування регіонального туризму. Існує величезна 

кількість затишних сіл, сіл, в яких би напевно цей вид туризму був би 

затребуваний. Так, як у всьому світі вже практикують такий туризм. Історичні 

села і невеликі міста, які не мають такої популярності, наприклад, як Київ чи 

Львів, мають досить цікавих місць, історичних, так і природних. Іноземні 

туристи могли б проводити там свій час, адже не всі люди люблять мегаполіси і 

суєту, як раз провести свій відпочинок в тихому місці, насолодитися 

українською природою, а заодно і дізнатися історію великої держави. 

Відсутність профільного туризму, це ще одна проблема туризму в Україні. Як 

показує практика, в Україні існує всього лише один вид туризму, це туризм з 

метою відпочинку. Слід розвивати і інші галузі. У нашій величезній країні 

стільки потенціалу, можна розвинути абсолютно різні види туристської 

діяльності. Наприклад, екотуризм, екстремальний туризм і багато іншого. 

Проблема оснащеності і цінової політики готелів України. Готелі в Україні 

діляться на два типи: або занадто дорогі і розкішні, або зовсім не комфортні і 

потребують ремонту. Тільки з недавнього часу почалася реконструкція готелів 

Києва та інших великих міст. Високі ціни на проживання в готелях 

відштовхують іноземних гостей, ну а якщо говорити про тих готелях, які 

знаходяться в центрі міста, то там ціни в 3 рази дорожче, ніж, наприклад, в тій 

же Чехії. Пропаганда і недолік інформації про саму Україну. У багатьох країнах 

люди думають, що всі українці невиховані, люблять випити, неосвічені і 

взагалі, що Хрещатиком гуляють ведмеді. Такий стереотип вже існує досить 

давно. Така реклама знижує рівень відвідуваності нашої країни. 

Україна - велика країна, в якій є величезні можливості для розвитку 

туризму як внутрішнього, так і в'їзного. Унікальні природні явища, краси 

природи, єдині в своєму роді, великі історичні місця, споруди, культура, 

література, мистецтво, все це робить нашу країну унікальною і привабливою 
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для всього світу. Якщо усунути існуючі проблеми, спробувати змінити 

ситуацію в країні, знайти потрібні підходи до розвитку туризму, то туризм 

Україні буде нічим не гірше, ніж в будь-якій іншій країні, де туризм 

розвинений на високому рівні. У нас теж є море, пляжі, інфраструктура, 

водоспади, гори, печери. Стільки місць, де б іноземні туристи могли проводити 

свою відпустку. При потрібному підході туризм в Україні буде процвітати і 

розвиватися, про нашу культуру дізнаватимуться, думка і пропаганда про наш 

народ змінитися в кращу сторону. 
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 Introduction. In the context of comprehensive reform in Ukraine, decentralizing 

governance, public administration reform and regional policy are important. The 

Strategy for Sustainable Development “Ukraine 2020” contains the list of planned 

reforms and national development programmes. The document defines key 

prerequisites for the progressive national economy development, namely the tasks of 

ensuring sustainable, dynamic economic growth in environmentally friendly and safe 

way. 

 Method. In the analysis, general-scientific methods (analysis and synthesis, 

induction and deduction) and special methods of phenomena and processes analysis 

(abstraction, econometric and econometric-mathematical modelling) have been used. 

 Results. Territorial development, as well as of branches of the national economy 

and all economic entities can ensure national sustainable development only if 

material and spiritual needs of the population are met in accordance with world 

quality standards, effective application of environmental, economic and natural 

capacity, its preservation and reproduction. That is why the issue of sustainable 

development framework design focusing on its environmental component needs 

theoretical research and practical substantiation. 

The assessment criterion for the efficiency level of the economic mechanism for 

environmental management regulation and fostering can indirectly be the indicators 

of environmental funding. The basic assessment criterion for the environmental 

expenditures in Ukraine is primarily their share on state expenditure, which during 

2006-2009 was 0.91 – 0,98%, during 2010-2014 – 0,67 – 1,11%, during 2015–2017 – 

0,75 – 0,81%. Compared to the indicators of 2002 – 2004 (1,2 – 1,3%), there is 

noticeable contraction of environmental funding. 

The dynamics of environmental protection expenditures in consolidated budget 

of Ukraine indicates their annual growth (except for 2014), but the growth rate during 

2016 - 2017 slowed down amounting to 113.12% and 117.49%, respectively. The 

growth rates of expenditures are insignificant, if the inflation impact is offset. That is 

the sign of environmental expenditures stagnation. The situation is typical for the 

state budget too. Besides, expenditures in 2017 decreased. As for the local budgets, 

their growth rates have accelerated since 2015, in 2015 and 2017 they boosted 

significantly. In our opinion, this is due to the processes of decentralizing 

governance. There is reason to believe that the established communities have more 

balanced approach to environmental policy and environmental matters funding. 

The study results are presented in Figure 1. Environmental tax rates increased during 
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2014 – 2018; they were risen on 01.04.2014, 01.01.2016, 01.01.2017 and 01.01.2018. 

The maxima on the curve of dynamics of environmental tax growth rates correspond 

to these periods. 

As one can see from the figure, the dynamics of environmental tax revenues to 

the budget do not coincide with the dynamics of environmental protection 

expenditures budget. It is illogical situation, because according to the analysis, about 

75% of the tax is paid to the state budget by big businesses, which discharge 

pollutants. For instance by metallurgical plants like PJSC " ArcelorMittal Kryvyi Rih 

", PJSC " ILYICH IRON AND STEEL WORKS", PJSC " Dneprovsky Integrated 

Iron&Steel Works named after Dzershinsky ", enterprise of PJSC 

"Cherkasykhimvolokno", the DTEK Group enterprises and others. 
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Figure 1. Growth rates of expenditures in national and local budgets, a 

pollution fee, environmental tax transferred to national and local budgets  

Thus, government receives the taxpayers' money and directs it to 

environmental protection with a delay of at least one year. This indicates the 

environmental policy`s regulatory imperfections at the national and territorial levels. 

Unfortunately, in the context of decentralizing governance (since 2015), the situation 

has not improved, which illustrates low efficiency of the national environmental 

policy as for its territories.  

Current mechanism of redistributive environmental taxation for the territories 

allows only certain united territorial communities (UTCs) to have the opportunity to 

receive their share of the tax (those having polluting companies registered on their 

territories). Given this, there is a need to develop methodological approaches to 

determine the rationale for effective implementation of national environmental policy 

and recommendations for its scientific support, development of the set of measures 

for their implementation and improvement of current legal framework. 

 It is clear that precautionary approach application enables significant savings due 

to even small environmental investments. Continuous investment support of 

environmental issue requires governmental guarantees of environmental protection 

expenditures, implementation of regional preventive measures with high 

environmental risk, support of businesses implementing innovations. We believe that 
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synergetic effect during environmental policy implementation could be achieved, if 

the dynamics of environmental tax revenues in budgets will coincide with the 

corresponding dynamics of environmental protection expenditures. 

 Conclusions. The level of development of the economic mechanism of 

regulation and stimulation in environmental management on the basis of nature 

protection funding indicators has been assessed. The analysis of dynamics of total 

environmental protection expenditure change has been made. 

The correlation between environmental tax revenues in the budget and the dynamics 

of environmental protection expenditures has been studied. It has been proved that 

the dynamics of environmental tax revenue in budget does not coincide with the 

dynamics of environmental protection expenditures. This indicates the imperfection 

of environmental policy`s regulatory mechanisms both at the state and territorial 

level. 

The necessity of methodological approaches development to substantiate 

effective lines of national policy implementation in the field of environmental 

protection, as well as recommendations on their scientific support based on the 

proposed economic and mathematical model providing the balance between 

environmental revenues in the budget and environmental protection expenditures has 

been proved. It has been confirmed that it is possible to achieve environmental policy 

sustainability both at the national and local level by using differential stabilization, in 

which government environmental demand management (needs for environmental 

expenditures or budget environmental protection expenditures) is associated with the 

rate of change of revenue (budget revenues from environmental tax and other fees). 
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Темпи змін світу зростають з кожним днем. Інформаційна економіка, 

постіндустріальне суспільство, індустрія 4.0, шоста управлінська революція, 

демографічні проблеми, екологічні катастрофи, пандемії – все це осередки 

сучасності. За часів прискореного розвитку врівноваження попиту і пропозиції 

стає умовою конкурентоспроможності економіки, тому вирішеня питання 

потребує поглибленого дослідження. 

Дослідженням питання взаємодії попиту, пропозиції та визначення 

поведінки підприємств займаються як вітчизняні так і закордонні вчені [1-4]. 

При цьому пандемія COVID-19 створює нові умови для бізнесу, які необхідно 

врахувати для його виживання. 

Метою доповіді є аналіз напрямків розв’язання проблеми попиту та 

пропозиції під час пандемії COVID-19. 

Для збалансування всіх ринкових факторів (виробництво, надання послуг, 

споживання, ресурси, витрати, цінності) встановлюється рівноважна ціна на 

товар. Ринкові умови постійно змінюються. Діджиталізація економіки, з 

кожним роком актуалізує увагу до людини та її збалансованості розвитку. 

Розвиток, як процес переходу від одного стану до іншого, вимагає визначення 

певних структурних маркерів руху. На перше місце за попитом виходять сфери 

ІТ, науки, консалтингу, менеджменту. Відкритість національної економіки 

унеможливлює наявність дефіциту будь-якого товару і закріплює характерні 

риси ринку покупця за рахунок міжнародної торгівлі. Умови саморегуляції 

ринку через зміни цін відповідно до ринкового попиту є рушійною силою 

організаційного розвитку бізнесу всіх сфер економіки. Для його прискорення за 

останні роки реформується система державного регулювання економіки. 

Пристосування вітчизняного бізнесу до швидких темпів ринкових змін вимагає 

ефективної системної реалізації комплексу дій зі стратегічного менеджменту на 

основі бізнес-моделей, інноваційного менеджменту та маркетингових 

комунікацій. Бізнес-модель – це концептуальна характеристика того, як саме 

конкретна компанія заробляє гроші (краудсорсинг, виробник, лоутач, 

франшиза, комісія). Вибір бізнес-моделі включає: витрати на розробку товару; 

організація продажу; спосіб отримання прибутку (стратегія ціноутворення, 

способи оплати). Досягнення ринкової рівноваги цін і обсягів товарів 

ефективно розподіляє ресурси суспільства між альтернативами їх 

використання. Заходи щодо оновлення привабливих секторів економіки 
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потребують прийняття рішень господаря на рівні держави та підготовки 

кваліфікованого менеджменту для реалізації програм розвитку. Фактором, який 

визначає еластичність пропозиції, стає можливість перепрофілюватися на 

випуск іншого товару. За низького рівня автоматизації та діджеталізації в 

певних сферах економіки зростає термін перепрофілювання діяльності – країна 

втрачає ринкові позиції. Компенсатором технічного переозброєння підприємств 

стає система маркетингових комунікацій. Організаційний розвиток – це 

навчання людей, яке змінює практику ведення бізнесу. Тобто основою 

організаційного розвитку бізнесу є відповідь менеджменту на питання: 

ранжування цінностей (корисності навичок персоналу). Економічні зміни під 

час пандемії COVID-19 доводять ефективність організаційного розвитку через 

управління організаційними проектами в полі обраної бізнес-моделі. Головним 

обмеженням менеджменту побудованому на управлінні організаційними 

проектами є високий динамізм, що знижує вмотивованість персоналу щодо 

отримання результату (через невпевненість у працевлаштуванні в майбутньому, 

по закінченні виконання проекту). Усунення значного недоліку вимагає від 

менеджменту операційного рівня бізнесу професійного використання 

компенсаторів у побудові ділових стосунків в команді: запровадження 

системного навчання та опрацювання нових топових професійних навичок; 

формування мікроклімату взаємодопомоги в командах; своєчасне 

інформування персоналу про зміни ринкових факторів, які впливать на 

запровадження організаційних змін; підвищена матеріальна підтримка на рівні 

стратегічного менеджменту індивідуальної роботи менеджерів операційного 

рівня (особистісна відповідальність). Запропоновані компенсатори недоліків 

проектного підходу в менеджменті максимально враховують ціннісні 

орієнтації. 

Отримані результати. Дослідженя даних щодо тенденцій попиту та 

пропозиції під час пандемії COVID-19 дозволили систематизувати актуальні 

напрямки поведінки підприємств через управління ціновою, товарною та 

маркетинговою політиками. Актуальні заходи управління: запровадження 

програм навчання персоналу; моніторинг попиту та пропозицій на ринку; 

підвищення навичок менеджерів щодо організації роботи; запровадження 

відповідних комунікаційних технологій; запровадження інтегрованих систем 

управління; оновлення стратегічної, інформаційної та логістичної підсистем.  

Висновки. Системна реалізація управління змінами на підприємстві в 

полі обраної бізнес-моделі дозволить вчасно та ефективно реагувати на ринкові 

можливості.  

Перспективи подальших досліджень. Розробка бізнес-моделей 

організаційного розвитку за сферами діяльності. 
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3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 
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 В умовах ринкової економіки від підприємства вимагається підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг 

впровадження досягнень науково – технічного прогресу, ефективних форм 

господарювання і управління виробництвом, активізації підприємства. Важлива 

роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності 

підприємства. Однією з найважчих складових аналізу та ефективного 

управління є забезпечення стабільного розвитку підприємства і його фінансової 

стійкості. 

 Підприємство сформоване із таких фінансово життєздатних параметрів є 

фінансово стійким: висока кредитоспроможність (дозволяє сплачувати кредити 

та відсотки за нього, вчасно повертати їх); висока прибутковість (дозволяє 

підприємству розвиватися добре та неухильно, позбавляючи проблем та 

покращую відносини між акціонерами та менеджерами, підтримуючи ціну 

акцій підприємства); висока ліквідність балансу (здатність покривати свої 

зобов’язання активами відповідної особи та перевищувати терміновість 

перетворення їх у гроші); висока платоспроможність (здатність виконувати свої 

зобов’язання) [1]. 

На фінансову стійкість експортно-орієнтованого підприємства впливає 

безліч чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх (рис.1). На даний момент 

найбільший вплив  на фінансову стійкість підприємства  мають економічні та 

фінансові чинники, які зумовлюють виникнення кризових явищ, банкрутство і 

ліквідацію підприємства [2]. 

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку економіки України фінансова 

стійкість підприємств значно погіршилась. Основними причинами такого 

погіршення є фінансово-економічна криза в Україні, зростання інфляції, 

нестабільна державна податкова і кредитна політика. Великий вплив на 

фінансову стійкість підприємства становить зовнішньоекономічна політика 

держави, яка охоплює експортну та імпортну політику. 

Дана політика має бути спрямована на створення сприятливих умов для 

українських підприємств на світовому ринку. 
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Рис. 1 Чинники, що впливають на фінансову стійкість (Джерело: складено 

авторами на основі [1, 3]) 
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Одной из главных проблем организации эффективной работы персонала 

на предприятии сейчас является формирование и развитие нового 

мотивационного механизма. Определяющую роль в этом механизме играет 

оценка результатов работы персонала как основа мотивации его трудовой 

деятельности, обеспечивает заинтересовано и сознательное достижение целей, 

которые стоят перед отдельными работниками и коллективами структурных 

подразделений. 

Оценка эффективности управления персоналом основана прежде всего на 

информации о работниках: продвижение по службе, их профессиональные, 

квалификационные, возрастно-половые характеристики, медицинские и 

психологические параметры, производительность и новаторская активность. 

При этом оценка обеспечивает функционирование на предприятии 

бесперебойного обратной связи и выступает мощным рычагом роста 

результативности управленческого процесса. Оценка работ широко 

используется для управления персоналом компании в целях планирования и 

формирования ее основного кадрового состава, наибольшее распространение 

она нашла в таких странах как США, Канада, Великобритания, Германия, 

Швеция. Практически не применяется в Японии, Австралии. Оценка работ - это 

инструмент для определения работника в иерархии заработной платы внутри 

фирмы. Она опирается на сравнение и анализ требований достижения 

нормативной производительности, диктует работа ее исполнителю. Но при 

этом не учитываются индивидуальные способности и усилия конкретного 

работника. Стимулирование повышения качества рабочей силы направлены на: 

привлечение и отбор кадров при найме; систематическую аттестацию кадров; 

закрепление кадров на предприятии; создание на предприятии 

соответствующих организационно-технических и социально-экономических 

условий труда; материальное стимулирование непрерывного роста 

профессионально-квалификационного уровня работников [1]. 

Если осуществлена работа позволяет получить результат, полезный для 
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организации, то работник должен получить вознаграждение, обеспечит 

удовлетворение его потребности. На этом этапе выясняется, насколько 

фактическая вознаграждение соответствует ожиданиям человека. В 

зависимости от этого происходит ослабление, сохранение или усиление 

мотивации. Если вознаграждение будет неадекватная достигнутым 

результатам, мотивация ослабнет. Следующий этап - удовлетворение 

потребности и подкрепления поведения. Последний этап - формирование новых 

потребностей и поиск способов их удовлетворения. Однако, наряду с 

вознаграждением стимулы должны включать в себя и меры предосторожности, 

такие как - штрафные санкции, нацеленные на то, чтобы не допустить такого 

поведения работника, который мог бы быть вредной для организации. 

Управление персоналом является эффективным настолько, насколько 

успешно персонал предприятия использует свой потенциал для реализации 

целей, стоящих перед ним. Что касается конкретных методов оценки 

управленческого труда, которые используются на практике, можно разделить 

на три группы: количественные, качественные (или описательные) и 

комбинированные (или промежуточные). К количественным методам оценки 

относятся балльный, коэффициентный, метод рангового порядка, метод парных 

сравнений, система графического профиля, метод "эксперимента" и т. К 

качественным (описательных) методов относятся: система устных и 

письменных характеристик, метод эталона, матричный и биографический 

методы, метод групповой дискуссии. Примерами комбинированных методов 

является метод стимулирующих оценок, группировка работников, тестирование 

[1]. 

Наибольшее распространение получили количественные методы оценки 

управленческого труда, особенно балльный, коэффициентный и балльно-

коэффициентный. их преимуществами являются объективность, независимость 

отношение экспертов к специалисту, возможности формализации результатов, 

сравнения параметров, систематизация результатов и использования 

математических методов. В ряде европейских стран получили распространение 

так называемые центры оценки управленческого персонала. Деятельность 

таких центров заключается в выявлении с помощью экспертов и на основании 

специального комплекса тестов и упражнений потенциальных способностей 

работников управления. Центры оценки могут помочь как продвижению 

управляющих работников, так и повышению их квалификации. К недостаткам 

таких центров можно отнести: высокая стоимость осуществления их программ, 

кроме того, применяемые оценки не гарантируют отсутствие ошибок. Так 

некоторые американские фирмы применяли дополнительные методы, такие как 

использование "языкового консультанта", что помогало испытуемому самому 

определять пробелы в своей подготовке. 

Таким образом, аналитическая работа по оценке управленческого труда 

может быть организована различными способами. Представляется возможным 

использование комбинации перечисленных форм оценки: балльный, 

коэффициентный, метод рангового порядка, метод парных сравнений, система 

графического профиля, метод "эксперимента" и т. Эффективное управление и 
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развитие предприятия во многом определяются личностными и 

профессиональными качествами самого руководителя предприятия, степенью 

осознания им необходимости учиться самому и способствовать обучению 

других, чтобы соответствовать социально-экономической среде, постоянно 

меняется. Оценка эффективности, как система процедур, является средством, 

помогающим руководителю увидеть и оценить в достаточно конкретном 

смысле качество системы управления персоналом в целом и свои 

профессиональные способности в частности, и те недостатки в подготовке, 

которые соответственно можно определить как потребность в обучении, с 

целью повышения результативности работы. 
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Управління, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає своєї 

конкретної оцінки, визначення його ефективності. В теорії і практиці склались 

п'ять найбільш поширених підходів до оцінки ефективності 

управління: цільовий, функціональний, композиційний, множинний, 

поведінковий (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні підходи до оцінки ефективності управління 

підприємством [1-3] 

Результат (ефект) управлінської праці в межах функціонального підходу 

вимірюють, зокрема, наступними показниками: продуктивність управлінської 

праці; зменшення трудомісткості управлінських робіт; скорочення 

управлінського персоналу, термінів обробки інформації; скорочення втрат 

робочого години; зменшення плинності управлінських кадрів тощо. 

Серед показників, що характеризують результат (ефект) діяльності 

організації за композиційним підходом, використовуються наступні:  

продуктивність праці в організації;  розмір зниження собівартості продукту;  

обсяги приросту прибутку;  обсяги реалізації продукту тощо. 

Головним критерієм оцінки ефективності управління за поведінковим 

Цільовий  

ефективність управління вимірюється ступенем досягнення 

організацією показників, що характеризують головні цілі її 

діяльності 

Функціональний 
 ефективність управління визначається з точки зору 

організації праці та функціонування управлінського 

персоналу 

Множинний 
ефективність управління оцінюється за допомогою 

синтетичних (узагальнюючих) показників 

Поведінковий 
ґрунтується на вимірюванні ступеню задоволення потреб 

всіх груп, зацікавлених у результатах діяльності організації 
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підходом є досягнення балансу інтересів всіх зацікавлених у результатах 

діяльності організації груп. 

Залежно від форми подання результатів і витрат розрізняють наступні 

категорії ефективності: 

технічна ефективність – результати й витрати виміряються в натурально-

речовинній формі; 

економічна ефективність – результати й витрати оцінюються у вартісній 

формі; 

соціально-економічна ефективність – ураховуються не тільки економічні, 

але й соціальні наслідки реалізації заходу [4]. 

При цьому необхідно відзначити основні вимоги до системи показників 

ефективності:  

відображення витрат всіх видів ресурсів підприємства; 

створення передумов для виявлення резервів підвищення ефективності; 

стимулювання використання всіх резервів підприємства; 

забезпечення інформацією щодо ефективності проведення всіх ланок 

управлінської ієрархії; 

виконання критеріальної функції, тобто для кожного з показників повинні 

бути визначені правила інтеграції їх значень. 
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Вагонне депо є підприємством середнього розміру в порівнянні з іншими 

ремонтними підприємствами із щомісячним обсягом ремонтів 150 - 180 вагонів. 

Але потенціал депо набагато вище, і обсяг вагонних ремонтів можливо 

збільшити до 220 - 240 вагонів [1]. 

В той же час, існує низка проблем, які заважать повній реалізації 

потенціальних можливостей підприємства. По-перше, не оптимальна 

організація праці і управлінський підхід з відсутністю мотивації працівників. 

По-друге, закрита інформаційна політика серед цехів і відділень, яка впливає на 
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злагоджену роботу всього підприємства. 

Для будь-якого підприємства основною метою є збільшення випуску 

продукції і при цьому максимально зменшити її собівартість, тобто збільшення 

прибутку [2]. Тому, з метою розвитку підприємства, першочергово аналізуємо 

недоліки організації праці і управлінського підходу. 

Розглянемо можливі причини виникнення проблеми – низького 

виробітку: 

1. Недостатність устаткування 

2. Неефективне використання устаткування 

3. Недостатня кваліфікація персоналу 

4. Недостатня мотивація персоналу  

У результаті неструктурованих інтерв'ю з майстрами цехів і відділень 

виявлена відсутність зацікавленості персоналу у підвищенні виробітку. У 

зв'язку з тим, що оплата праці погодинна, заробітна плата робітників не 

залежить від обсягу випуску продукції (кількості відремонтованих вагонів). 

Тобто, при ремонті як одного вагона так і декількох, працівники одержують 

однакову заробітну плату.  

Проаналізуємо склад зацікавлених сторін: 

Начальник депо - основна зацікавлена сторона - відповідає за  виконання 

планового завдання, яке формує річний бюджет. 

Майстри цехів - зацікавлена сторона - від виконання планового завдання 

залежить розмір премії, а ремонт будь-якого вагону потребує злагодженої 

роботи всіх цехів і відділень.  

Бухгалтерія - незацікавлена сторона - пропорційно до кількості вагонів, 

що ремонтуються, зростає обсяг документообігу (роботи). 

Робітники - незацікавлена сторона - заробітна плата нараховується за 

відпрацьованим часом, виконання планового завдання з ремонту вагонів на її 

розмір не впливає і навпаки.   

Начальники відділів та служб - зацікавлені сторони - відповідають за 

складання та виконання планового завдання з ремонту вагонів для всіх депо в 

цілому. 

Таким чином, у начальника служби вагонного господарства максимальна 

влада і не менш висока зацікавленість. Бухгалтерія, маючи певні владні 

повноваження, не зацікавлена. Майстри цехів - зацікавлені, проте бажають 

розширити і власні  повноваження, але начальник депо має набагато більше 

пріоритетів. Мотивація працівників – майже відсутня. 

Вирішення проблеми можливе через впровадження відрядно-преміальної 

форми оплати праці робітників, тобто  заробітна плата має залежати від 

кількості  продукції, що випускається. Така матеріальна мотивація робітників 

призведе до збільшення витрат на оплату праці, але збільшення кількості 

відремонтованих вагонів приведе до збільшення перевізних процесів (більше 

вагонів - більше перевезених вантажів - більше прибутки). Що має забезпечити 

додатній економічний ефект у підсумку. 
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Проблеми протидії корупції, які виступають предметом обговорення на 

численних сучасних конференціях, останнім часом помітно стали володіти 

властивістю монопольного тематичного переваги, обмеженого питаннями 

превенції корупційних проявів в області державної цивільної та муніципальної 

служби. Ця теза, не ставить під сумнів важливість розвитку антикорупційних 

тактик в публічній сфері, можливість обміну досвідом, накопиченим суб'єктами 

профілактики корупції в самому різному вигляді, форматі, аспекті: 

регіональному, за сферами корупційної схильності суспільних відносин, щодо 

законодавчих технологіям, інноваційним заходам. Але всі вони виявляються 

поліотраслевимі по практичного застосування, за спрямованістю реалізації. 

Беручи до уваги, що тема антикорупційних комплаенс систем для 

вітчизняного правоприменителя є багато в чому дивовижною, а також ту 

обставину, що в Україні вона не досить розвинена в методичному, 

організаційному, правовому аспекті, до їх оформлення пропонується 

зосередитися на висвітленні ключових, першорядних положеннях. Перше 

положення, укладено в гіпотезах необхідного забезпечення правової політики 

підприємств, яке не дозволяє проникати ризиків прояви корупції. В першу 

чергу, це стосується забезпечення прозорості правових і адміністративних 

процедур, без яких не може обходитися нормальне функціонування компанії, 

що здійснює велику управлінську, господарську діяльність. Вирішенню цього 

завдання багато в чому заважає стереотип про те, що правове забезпечення 

захисту активів підприємства забезпечується типовими контрактами і 

антикорупційними застереженнями в них, участю в антикорупційних угодах. 

Упущенням, як видається, тут є відсутність уваги до ризиків легалізації 

корупції, які стають можливі в результаті недоліків локального нормотворчості 
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в компаніях. Щоб уникнути голослівності суджень на цей рахунок, досить 

привести окремі приклади коррупциогенность тих положень правових актів 

компаній, застосування яких веде до втрати активів. З огляду на інтимний 

характер питань якості антикорупційної комплаенс-безпеки підприємств, як в 

успіхах, так і в недоліках, вимушеним є збереження джерел приводяться 

прикладів. Тим часом, їх освітлення на сторінках збірника матеріалів 

конференції, підпорядковане цілям превенції типового їх поширення. Отже, 

найбільш вразливою від корупційного проникнення є сфера розподілу благ і 

переваг. По відношенню до компаній, нормативні положення встановлюють 

порядок, процедури і регламенти такого розподілу зосереджені в Положеннях 

про надання благодійної допомоги, в Положеннях про спонсорську діяльність, 

в Положеннях про обмін діловими подарунками. 

Дуже важливий резерв розвитку антикорупційних комплаенс систем 

закладений в задачах організаційно-методичного забезпечення і супроводу 

антикорупційних політик (практик) комерційних організацій. Тут знову можна 

вдатися до формули перевірки гіпотези. Остання, виражена в стереотипі про те, 

що кожна компанія повинна мати індивідуальну антикорупційну комплаенс 

систему. Упущення, при аналізі цього стереотипу полягає в тому, що велика 

кількість і різнорідність корпоративних антикорупційних практик створюють 

перешкоди розвитку бізнес-відносин. Абсолютно суверенна система 

антикорупційної захисту компанії породжує надмірність взаємних 

перевірочних процедур між партнерами, утворює профіцит бюрократизації 

економічних відносин, веде до витрат оперативного їх розвитку, не дозволяє 

бути компанії гнучкою в умовах швидкоплинні ділової кон'юнктури. 

Виключенню таких витрат служить завдання забезпечення співвідношення та 

гармонізації антикорупційних комплаенс систем компанії в своєму діловому 

оточенні, який породжує ефект «снігової кулі». Коротко, цей ефект 

представлений в такому арифметичному порядку взаємодії. Перша компанія, 

встановлює антикорупційні бізнес-відносини з другої, яка в свою чергу, 

поширює суть прийнятих зобов'язань на своє коло партнерів. Резерви 

досягнення таких цілей укладені: в розробці Кодексів сумлінних галузевих 

антикорупційних практик; в прийнятті взаємних Положень про обмін діловими 

подарунками; в створенні галузевих служб (банківський сектор, енергетика, 

фармацевтика, промисловість, інформаційний сектор); в організації спільних 

проектів навчання співробітників компаній-партнерів щодо дотримання 

антикорупційних вимог, обмежень, заборон і обов'язків; у включенні перевірки 

антикорупційних знань та компетенцій працівників компанії в систему 

атестації, просування і ротації кадрів. Потенціал резерву розвитку 

антикорупційних комплаенс систем може бути не обмежений умовами 

відповідності національним правовим системам або підходам, їх прийнятності 

для однієї країни. 
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Конкурентоспособность предприятия представляет собой чрезвычайно 

порочные показатель производственно-коммерческой деятельности 

промышленного предприятия. Она составляет основу прогресса в науке, 

технике, производстве, определяет успех предприятия и его способность 

выдерживать конкуренцию на определенном рынке. 

Понятие конкурентоспособности предприятия включает в себя большой 

комплекс экономических характеристик, определяющих его позицию на 

отраслевом, национальном или мировом рынках. Возможность предприятия 

конкурировать напрямую зависит от конкурентоспособности товара и 

совокупности экономических методов деятельности фирмы, влияющих на 

результаты конкурентной борьбы. 

Основной целью определения уровня конкурентоспособности 

предприятия является получение достоверной информации для принятия 

решения, с одной стороны, руководством о корректировке дальнейшей 

деятельности предприятия, а с другой - его внешним окружением для принятия 

соответствующих решений о приобретении товара (услуги), инвестирование, 

заключение контрактов и тому подобное. В мировой практике существует 

около 100 методов и более 300 показателей конкурентоспособности 

предприятия. Среди наиболее распространенных можно выделить: экономико-

математические, графические, описательные и смешанные методы оценки. 

Детальное их рассмотрение и анализ позволили сделать ряд выводов. 

Методики по оценке конкурентоспособности варьируют от относительно 

простых, применяемых в условиях недостаточного финансирования и 

ограниченности информации, до сложных, требующих больших затрат и 

высокого профессионализма специалистов, занимающихся соответствующими 

исследованиями. Простые методики основаны на определении отдельных 

факторов производства и / или сбыта продукции, ее качества, или на оценке 

эффективности деятельности предприятия и т.д. Считаем, что перечисленные 

аспекты нужно анализировать одновременно, системно и комплексно. 

Некоторые методики (параметрический и метод анализа на основе нормы 

потребительной стоимости) ограничивают возможность определения 

прогнозируемого уровня конкурентоспособности. Большинство методов 

оценки конкурентоспособности предприятия основана на применении целого 

комплекса коэффициентов для анализа различных аспектов деятельности 

предприятия. За основные показатели конкурентоспособности предприятия 

разные авторы предлагают принимать: экономический потенциал и 

эффективность деятельности; уровень управления; производственный и 

сбытовой потенциал; научно-исследовательский потенциал, состояние и 

результаты инновационной деятельности; финансовое положение; репутацию 

фирмы и ее рыночную стратегию; состояние и уровень квалификации трудовых 

ресурсов. 

После оценки уровня избранное сообщения названных выше показателей 

деятельности предприятия рассчитывают интегральный (обобщающий) 

показатель его конкурентоспособности. Причем при различных подходов он 

может выглядеть как суммы взвешенных единичных показателей, так и их 
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средне-геометрической взвешенной. Данные методические подходы имеют 

существенные преимущества перед другими, поскольку глубоко охватывают 

важнейшие аспекты конкурентоспособности предприятия. Однако их 

применение предполагает широкое использование экспертных оценок и потому 

во многом считается субъективным процессом. Поэтому вероятность 

результата в значительной степени зависит от квалификации привлеченных к 

оценке специалистов. 

В последнее время большую популярность как в зарубежной так и в 

отечественной практике получил подход к управлению конкурентоспособности 

предприятия, направленный на получение максимального прироста его 

рыночной стоимости. Это связано прежде всего с все более возрастающим 

влиянием на результат деятельности предприятия его возможностей привлечь 

дополнительные средства владельцев и инвесторов, а предпосылкой для 

обеспечения такой возможности является максимальное удовлетворение их 

интересов. Показатель рыночной стоимости предприятия является результатом 

комплексной оценки эффективности деятельности предприятия, адекватно 

отражает качество управления им, его финансовое состояние, будущие 

ожидания. Данный параметр реагирует на любое изменение ситуации: 

снижение рентабельности, ухудшение платежеспособности, рост 

инвестиционного риска, потерю конкурентного преимущества и тому 

подобное. 

В теории и практике стоимостного подхода к оценке бизнеса 

традиционно выделяют 4 основных метода: доходный, затратный, 

сравнительный и подход на основе оценки имущественных (реальных) 

опционов. Мы согласны с мнением авторов, которые считают, что наиболее 

адекватным подходом к оценке стоимости бизнеса является доходный. Он 

базируется на предположении о том, что стоимость предприятия можно 

определить как сумму доходов, которые оно приносит владельцу. Однако, 

следует отметить, что в зависимости от целей оценки, состояния объекта и 

внешней среды целесообразно применение нескольких методов, наиболее 

подходящих в конкретной ситуации [1]. 

Методики стоимостного подхода позволяют объективно и точно оценить 

стоимость компании, отдельных бизнес-единиц и бизнес-процессов, повысить 

конкурентоспособность предприятия на стратегическом уровне на основе 

разработки механизма комплексной оценки обоснованности управленческих 

решений с точки зрения их влияния на увеличение стоимости бизнеса. 
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конкурентоспособность имеет прямую зависимость от качества и 

профессионализма работающего на нем персонала. Это требует от предприятий 

внедрения такой системы стимулирования, позволяет формировать у рабочего 

заинтересованность работать на данном предприятии с наибольшей отдачей. 

Сегодня кадровый голод на высококвалифицированных специалистов 

испытывают почти все предприятия. Однако на большинстве из них 

используются устаревшие системы стимулирования труда. Формирование 

действенной системы стимулирования, адекватной современным требованиям 

предусматривает существенное изменение существующей практики и научно-

методических подходов к решению этой проблемы. 

Среди современных характерных особенностей и тенденций в политике 

материального стимулирования зарубежных стран следует выделить 

следующие: 

- определение размеров минимальной годовой заработной платы для 

каждой категории работников с учетом всех выплат; 

- использование тарифной системы как инструмента дифференциации 

заработной платы в различных ее модификациях (единая тарифная сетка, 

гибкий тариф, бестарифная система и т.п.); 

- преимущественное использование повременной формы оплаты труда; 

- расширение сферы нормирования труда, охвата ею новых контингентов 

работников не только физической, но и умственной работы как в материальной, 

так и в нематериальной сферах производства; 

- изменение ориентации предпринимателей и менеджеров из 

количественных на качественные показатели деятельности; 

- устойчивая тенденция к индивидуализации заработной платы, исходя из 

оценки конкретного трудового вклада работников; 

- широкое распространение систем платы за знания и компетенции, 

развитие системы гибких льгот. 

Теоретический анализ существующих моделей мотивации показал наряду 

с заработной платой весомость, значительную распространенность и 

многообразие нефинансовых вознаграждений. Мы выделяем следующие 

наиболее распространенные их виды: 

- вознаграждение потреблением: обеспечение продуктами для перерыва 

на кофе, бесплатные обеды, продуктовые заказы, семейные обеды, пикники, 

вечеринки "а-ля фуршет" после работы за счет компании и т.д.; 

- вознаграждение пользованием: предоставление личного автомобиля, 

клубных привилегий, права пользования домом отдыха компании или центром 

обслуживания для реализации собственных проектов; 

- подарки: оплата страховки, билеты в кино и театральные билеты, 

поездки в период отпуска, купоны на приобретение товаров в местных 

магазинах, деревянные приборов, мебели или садовых инструментов для дома, 

одежды и тому подобное; 

- социальная вознаграждение: дружеские приветствия, неформальное и 

официальное признание достижений, просьба высказать мнение или дать совет, 

похвала за успехи на работе, признание в печатном органе фирмы, словесное и 
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невербальное признание; 

- вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника: ротация 

рабочих мест, специальное назначение, обучение смежной специальности, 

повышение квалификации, участие в принятии решений, работа в 

самоуправляемых группах; 

- проектирование рабочего места: изменение технической оснащенности 

рабочего места и его эргономики (перенос рабочего места, выделение 

отдельного кабинета, наем секретаря, предоставление дополнительного 

офисного оборудования), а также предоставление сотруднику служебного 

автомобиля; 

- льготы, связанные с графиком работы: гибкий график работы; 

возможность выбора собственного графика рабочего времени за пределами 

четко оговоренных обязательных часов работы; оплата нерабочего времени 

сотрудника (праздничные дни и отпуск, период временной 

нетрудоспособности, перерывы на обед и отдых); 

- страхование жизни и здоровья: медицинское страхование и 

обслуживание, выплаты пособия в случае смерти или увечья и т.п. на основе 

распределения риска между группой участников (и компанией). 

В последнее время ясно определяется тенденция к системному 

использования нефинансовых вознаграждений и возникновения "пакета услуг", 

с которого сотрудник получает возможность выбрать те вознаграждения, в 

которых он заинтересован больше всего. В некоторых организациях на каждого 

работника зарезервирована определенная денежная сумма для оплаты 

установленного объема социальных льгот, и по принципу "меню" каждый 

сотрудник из перечня таких льгот может выбрать на эту заранее определенную 

сумму конкретные социальные выплаты. Во многих фирмах работники сами из 

своей зарплаты могут делать отчисления на сей счет, что обеспечивает 

человеку возможность приобретения других льгот, в т.ч. выходящих за 

установленные фирмой предела. Создание для каждого работника 

специального счета под социальные льготы и выплаты позволяет фирме четко 

контролировать этот вид расходов на рабочую силу. С другой стороны, "меню 

кафетерия" очень гибким для работников. Большой популярностью пользуются 

так называемые банки отпусков, которые объединяют оплаченные дни 

отпусков, "больничные" дни и тому подобное. На многих фирмах, если 

работник не желает получить льготы в натуральной форме, он может получить 

их стоимость в деньгах. Однако обмен всех имеющихся льгот и выплат на 

эквивалентную денежную сумму не допускается. 

Уместно отметить, что всего в высокоразвитых странах прослеживается 

тенденция к сокращению числа предоставленных компаниями льгот, 

стремление заменить их повышением денежного вознаграждения. Организации 

предпочитают сосредотачиваться на сфере своей основной деятельности, 

предоставляя сотрудникам возможность самим решать бытовые проблемы. В то 

же время во многих странах Западной Европы и в США мотивационные 

аспекты управления персоналом компаний и фирм приобрели большое 

значение, и эти методы и опыт мотивации могут быть с успехом перенесены на 
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украинском основы обеспечения продуктивной занятости. 
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Главной задачей любого предприятия является прежде всего получение 

прибыли и конкурентных преимуществ на рынке. Важным условием 

достижения поставленной задачи является эффективность труда персонала, 

которая в свою очередь зависит от организации деятельности и механизмов 

мотивации работников предприятия. Методы и способы мотивации прошли 

длинную историю эволюционного развития. На протяжении многих лет 

доминирующей была модель грубого физического принуждения к труду, а уже 

потом - модели стимулирования труда в соответствии с его 

производительности. Мотивация труда осуществляется в двух формах - 

материальной и нематериальной. Сегодня для большинства украинский работа 

является не более источник получения дохода. В этом случае более 

действенными становятся именно материальные методы мотивации [1]. В 

заработной плате как форме доходов наемных работников заложен 

значительный мотивационный потенциал. Попытки человека улучшить свое 

благосостояние, удовлетворить различные потребности побуждает ее к 

активной трудовой деятельности, повышения качества своей рабочей силы, 

полной реализации своего трудового потенциала, большей результативности 

труда. При таких условиях заработная плата должна стать основным звеном 

мотивации высокоэффективного труда через установление непосредственной 

зависимости заработной платы от количества и качества труда каждого 

работника, его трудового вклада. Для дифференциации заработной платы 

следует применять тарифную систему оплаты труда. В данном случае уровень 

заработной платы будет зависеть непосредственно от сложности работы 

(квалификация, ответственность), условий труда (вредность, тяжесть, 

интенсивность), количества труда (в пределах нормы, сверхурочное время) и 

результатов труда (выполнение норм выработки, качественных показателей) . 

Кроме выполнения основной задачи - дифференциации оплаты в зависимости 

от сложности труда и стимулирования роста квалификационного уровня 

работников, она должна стимулировать и индивидуальные результаты их труда 

(выработка). 

В середине 70-х годов видное место в теории и практике организации 

заработной платы заняла концепция гибкого тарифа, на основе которой 

английскими специалистами был разработан динамическую модель заработной 



 49 

платы. Согласно этой модели, тариф должен нести основную стимулирующее 

нагрузки. Структура заработной платы признана оптимальной, где: тариф - 

85%, периодическая премия за индивидуальные достижения - 10% и премия за 

результаты деятельности предприятия в целом - 5%. Каждый из элементов 

играет свою роль в системе стимулирования: первый - должно поощрять 

работников не только к сохранению полученных результатов, но и зависеть от 

них, второй - должен стимулировать работников приложением дополнительных 

усилий связанных с обучением, овладением новых технологий и т.д., третий - 

имеет стимулировать коллективные усилия, и воспитывать в персонале дух 

сотрудничества с фирмой. 

Индивидуализация оплаты труда требует введения методов оценки заслуг 

и постоянного их совершенствования. Зарубежный опыт свидетельствует о 

целесообразности использования многофакторных методов оценки заслуг. При 

этом выбор факторов имеет тесно связано с родом деятельности, 

функциональными обязанностями, характером продукта труда и тому 

подобное. В США, по свидетельству специалистов, фирмы чаще всего 

используют такие факторы, как результативность работы, ее качество, 

своевременность выполнения, метод работы, инициативность, соблюдение 

техники безопасности, стиль работы, адаптация к рабочему месту и тому 

подобное. По оценке специалистов в сфере менеджмента персонала, сейчас в 

странах с развитой экономикой большинство работников предпочитает 

нематериальной мотивации. 

К приоритетным направлениям усиления мотивации следует отнести 

поощрение свободным временем. Практика свидетельствует о значительном 

стимулирующий эффект дополнительных отпусков за специфические условия 

труда, за результаты труда, существенно отличаются от нормативных. Следует 

заметить, что использование нетрадиционных форм регулирования рабочего и 

свободного времени следует осторожно, так как в отдельных случаях их 

применение может привести к проблемам организационно-экономического 

характера. 

Еще одним методом поощрения свободным временем может выступать 

перераспределение рабочего времени в виде гибкого или скользящего графика. 

Этот метод очень распространен в западноевропейских странах. Так, уже в 

начале 80-х годов его использовали 75% фирм Франции, 69% - Нидерландов, 

68% - ФРГ, 66% - Швеции. Реализуется он путем предоставления работнику 

возможности самому определять начало, окончание и продолжительность 

рабочего дня, но при условии соблюдения норм рабочего времени, 

обязательного выполнения установленных трудовых норм (заданий), 

сохранения нормального хода производственного процесса. Конечно, право 

работать в свободном режиме предоставляется только организованным и 

дисциплинированным работникам [2]. 

Также к нематериальным методов мотивации можно отнести - 

мотивационные подарки, которые продемонстрируют работнику оценку его 

достижений со стороны руководства; программы обучения, медицинского 

обслуживания, страхования жизни за счет компании, организации отдыха, 
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питание, которые повышают статус компании в глазах персонала, поскольку он 

видит заботу о себе со стороны руководства [1]. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что знание мотивов, 

установок, ценностных ориентиров трудового поведения, того ради чего 

работает персонал и каждый работник отдельно, позволяет создать систему 

стимулов работников для достижения конкретных целей предприятия на основе 

повышения результативности труда.  

А детально разработана система оплаты труда, которая учитывает личный 

вклад каждого работника, и от которого напрямую зависит объем 

материального вознаграждения, позволит достичь работником удовольствие от 

своей деятельности, что может отразиться на росте его производительности 

труда в будущем. 
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Трудовая мотивация является одной из наиболее актуальных проблем, 

имеющих место в процессе трансформации экономики и формирования нового 

качественного состояния занятости, присущего рыночным отношениям. 

Именно изменения в отношении к трудовой деятельности показывают 

результативность перестройки форм собственности и хозяйствования и, 

наконец, действенность рыночных механизмов. Однако новая трудовая 

мотивация, отмечена стремлением людей к рациональной занятости, 

производится в рыночных условиях не автоматически, а только при наличии 

целого ряда благоприятных обстоятельств, особенно тех, которые влияют на 

социальное самочувствие населения [1]. 

На сегодняшнем этапе развития экономики Украины еще не сформирован 

слаженный механизм мотивации эффективного труда. Спад производства, 

инертность в проведении структурной перестройки экономики и слабая 

заинтересованность работающих в получаемых результатах стали следствием 

функционирования принятой ранее системы мотивации эффективного труда. 

Эта система основана на использовании моральных стимулов, которые, к 

сожалению, эффективны только в течение небольшого промежутка времени. 

Мотивация трудовой деятельности не может быть действенной без 

применения современных форм и методов материального стимулирования 

персонала. Продуманы до мелочей системы материальных стимулов основаны 

на всестороннем мониторинга экономических интересов работников, учете 

условий их труда и жизни, семейного положения, трудовых навыков и является 

эффективным механизмом сочетание материальной заинтересованности 

персонала и производительности его труда [1с.86]. 

Под материальной мотивацией следует понимать стремление достатка, 

определенного уровня благосостояния, материального стандарта жизни. 

Стремление человека к улучшению своего благосостояния предопределяет 

необходимость увеличения трудового вклада, а следовательно, и увеличение 

количества, качества и результативности труда. 

Материальную мотивацию трудовой деятельности следует рассматривать 

как производную от комплексного воздействия ряда макро- и 
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микроэкономических факторов, в том числе: а) уровня заработной платы и ее 

динамики; б) наличии прямой зависимости уровня заработной платы от 

количества, качества результатов труда; в) дифференциации заработной платы 

на предприятии и в обществе в целом; г) структуры личного дохода; д) 

материального обеспечения располагаемых денежных доходов и тому 

подобное. 

Существование рынка труда, динамика и характер его развития в Украине 

влияют на формирование такой устойчивой тенденции среди многих 

работодателей, как игнорирование мотивацией вообще и материальной в том 

числе. Причин этому несколько. Во-первых, государственное регулирование 

заработной платы путем установления ее минимального размера. Минимум 

заработной платы, установленный законодательно, не дает возможности 

человеку удовлетворить свои потребности на минимальном уровне. По 

определению, минимальная заработная плата не дает права работодателям 

устанавливать заработную плату работникам ниже законодательно 

утвержденного уровня (с 1 октября 2009 года минимальная заработная плата 

составляет 650 грн.). 

Как показывает теория и практика, высокая заработная плата производит 

значительное влияние на стабилизацию эффективного совокупного спроса на 

рабочую силу, сопровождается усилением мотивации и повышением 

производительного труда, ростом платежеспособного спроса населения, 

инвестированием экономики, а следовательно ростом занятости и улучшения ее 

структуры. А низкая заработная плата наоборот [1]. 

Во-вторых, не имеет возражений факт, что руководителями бизнес-

структур во многих случаях стали люди, которые никогда не изучали вопросам 

менеджмента и, тем более мотивации персонала. 

В-третьих, теневой сектор экономики оказывает свое негативное влияние 

на решение проблем мотивации труда. 

Таким образом, можно сказать, что проблемы мотивации трудовой 

деятельности многовекторные, зависят от влияния государственной политики 

по регулированию рынка труда и политики, проводимой бизнес-структуры. 

Многие эксперты и консультантов считают существенным стимулом 

трудовой деятельности участие в корпоративных решениях, наличие чувства 

командной работы, повышение квалификации и профессионального уровня, 

умение определить для каждого работника такое место в компании, где он 

сможет максимально реализовать свой потенциал. 

Отсутствие или недостаточное внимание к внедрению эффективного 

менеджмента и игнорирование проблем мотивации труда имеют серьезные 

негативные последствия. Они заключаются в обострении экономического 

кризиса, падении уровня и качества жизни, искажают отношение к труду как 

одной из самых высоких человеческих ценностей, снижают качество трудового 

потенциала, обостряют ситуацию на рынке труда. 

Следовательно, заработная плата является важным фактором в 

мотивационном механизме, но она должна использоваться в комплексе с 

другими факторами для обеспечения эффективного мотивационного процесса. 
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Таким образом, мотивация труда является актуальным и сложным 

процессом, требует системного подхода, взвешенного применения различных 

методов и способов, прозрачности и определенности. 
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Експертна система - це прикладна система діалогу штучного інтелекту, 

здатна отримувати, накопичувати, коригувати знання . з певної предметної 

області (представлена в основному експертами), вивчаючи нові знання, 

знаходячи на основі цих знань рішення практичних завдань, близьких за якістю 

до рішень фахівців і на прохання користувача пояснити хід рішення в 

зрозумілій для нього формі. На відміну від традиційних програм, призначених 

для вирішення математично строго визначених задач на точних алгоритмах 

дозволів, експертні системи вирішують задача, пов'язані з класом 

неформальних або слабоформалізованих, погано структурованих, 

слабострукціалізованих завдань. 

З систем підтримки прийняття рішень (які не використовують експертні 

методи) експертні системи відрізняються тим, що колишні більше 

покладаються на математичні методи і моделі, а експертні системи в основному 

засновані на емпіричних, емпіричних знаннях, оцінках, методах, які 

отримуються у фахівців, і, крім того, здатні аналізувати і пояснювати 

користувачеві свої дії і знання. 

Ідея побудови експертних систем сформувалася в ході досліджень в 

області штучного інтелекту. Експертні системи розбиваються на два великих 

класи з точки зору завдань, які вони вирішують. Системи першого класу 

призначені для підвищення культури роботи і знань фахівців в різних сферах 

діяльності (лікарів, геологів, інженерів і т.д.). Системи другого класу можна 

назвати консультаційні або діагностичні. Щоб допомогти людині вирішити ці 

проблеми, розробляються комплекси персональних комп'ютерних програм, 

званих інтелектуальними системами, заснованими на знаннях. Ці розробки є 

частиною галузі досліджень штучного інтелекту. 

Завдання експертних систем, які, по суті, є поєднанням машинних і 

людських знань - зберегти і поповнити досвід фахівців, що працюють в погано 

формалізованих галузях, таких як медицина, біологія, історія і т.д. Експертні 

системи повинні грати роль висококваліфікованих помічників, здатних давати 

корисні поради, надавати необхідну інформацію.хто знаходиться в скрутному 

становищі. Вони можуть бути молодими, з недостатнім досвідом роботи лікаря, 

перед яким була необхідність проведення складної і не тривіальної операції. Це 

може бути археолог, який вперше зіткнувся з маловідомою культурою, йдуть 

біологи, яким терміново потрібні знання на рівні професійного нейрофізіолога, 

або будь-якого іншого дослідника і фахівця. Експертна система зберігає безліч 

інформації з найрізноманітніших джерел (книги, журнальні видання, усні 
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комунікації і т.д.). В даний час з використанням комп'ютерних технологій 

з'явився можливість використання систем підтримки в управлінні за трьома 

напрямками: підтримка управлінських рішень; порівняльний аналіз варіантів 

прийняття рішень (різні прогнози, стратегії розвитку і т.д.); підтримка вибору 

управлінського рішення.багатокритичний аналіз та експертні оцінки. Одним з 

найскладніших процесів у створенні експертних систем є побудова бази знань. 

Ця складність в основному пов'язана з необхідністю структурування знань, а 

можливість певної міри структурування істотно залежить від досліджуваної 

проблеми. 

Створення експертної системи не може здійснюватися за звичайною 

схемою «замовник-виконавча», тобто коли, відповідно до технічного завдання 

розробки, виконавець надає замовнику готову до використання систему. Це 

неможливо, оскільки знання, які потрібні конкретній експертній системі, 

доступні замовнику, а не розробнику. Виконавець (розробник) створює 

порожню експертну систему за допомогою спеціальних інструментів; або мета-

система, орієнтована на один з класів експертних систем. Порожня система 

заповнюється безпосередньо замовником фахівцями (інженерами з знань), які є 

або частиною організації замовника, або організацією розробника. Ці фахівці 

повинні, з одного боку, бути компетентними в теорії експертних систем, а з 

іншого - знати предметний наклад і вміти працювати з фахівцями, щоб 

перетворити свої знання в формалізми цієї експертної системи, тобто в 

спеціальні структури, зрозумілі комп'ютери. 

База знань є основою експертної системи, їжа накопичується в процесі її 

побудови. Найбільший інтерес у розвитку інформаційного забезпечення 

автоматизованих інформаційних технологій управління економікою, діяльністю 

представляють застосування в цій галузі, штучний інтелект. Однією з форм 

впровадження в цій сфері є створення експертних систем - спеціальних 

комп'ютерних систем, заснованих на накопиченні системи, узагальненні, аналізі 

та оцінці знань висококваліфікованих фахівців (фахівців). Експертна система 

використовує базу знань, яка представляє знання про конкретну область 

предметної області. 

База знань - це набір моделей, правил і факторів (даних); аналіз і 

складання висновків для пошуку рішень складних завдань в певній предметній 

області. Присвячується і організовується у вигляді окремих, цілісних 

інформаційних структур, знання з предметної області стають очевидними і 

відокремлюється від інших видів знань (наприклад, загальних знань). Бази 

знань дозволяють проводити міркування не тільки і не стільки на основі 

формальної (математичної) логіки, але і на основі опії, фактів, уристів, тобто 

база знань близька до людської логіки. 

Розробки в області штучного інтелекту мають на меті використання 

великого обсягу високоякісних спеціальних знань про деяку вузької предметної 

області для вирішення складних, неординарних завдань. Розвиток концепцій баз 

знань пов'язано з дослідженнями та досягненнями в області систем штучного 

інтелекту; Області застосування баз знань і систем на їх основі розширюються. 

Створюється цілий спектр баз знань - від невеликих за обсягом для портативних 
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систем до потужних, призначених для професіоналів, які експлуатують складні, 

технічно оснащені АРМ. Дуже великі бази знань зберігаються в 

централізованих єдиних сховищах даних, доступ до яких здійснюється через 

мережі користувачами різних систем, різного рівня, масштабу і т. Д. 

Удосконалення створюваних баз знань зробить їх доступними для масового 

користувача, сприятиме їх перетворенню в комерційний продукт. 
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Питання економічної безпеки підприємства в сучасних ринкових умовах 

набувають особливого значення, коли для виявлення потенційних загроз та 

забезпечення захисту діяльності від них має бути застосований цілий комплекс 

різних заходів. Серед різнорідних загроз економічній безпеці можна виділити 

такі, що безпосередньо пов'язані з реалізацією маркетингових аспектів 

діяльності. Це комплекс економічних загроз, пов'язаних з некомпетентністю 

управлінців в маркетингових, комерційних і комунікаційних питаннях, в тому 

числі також некомпетентні дії в сфері просування продукції, слабка 

маркетингова стратегія [3]. 

Маркетингова безпека підприємства, як складовий елемент економічної 

безпеки, полягає в захисті підприємства від неефективно обраної моделі 

поведінки на ринку шляхом уникнення помилок в продуктовій, збутовій, 

комунікаційній або ціновій політиці [4]. 

З позиції впливу на економічну безпеку підприємства сутність 

маркетингу може бути розглянута як система концепцій і підходів, 

спрямованих на досягнення захищеності нормального процесу функціонування 

підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, обумовлених його ринковою 

діяльністю в умовах об'єктивної мінливості економіки. Маркетингову безпеку у 

цьому аспекті розглядають як систему виявлення, аналізу та запобігання 

загрозам, що надходять від внутрішніх і зовнішніх елементів комплексу 

маркетингу підприємства. До внутрішніх елементів комплексу маркетингу 

відносять товар, ціну, розміщення, просування. Зовнішні фактори впливу на 

економічну безпеку включають стан світової та вітчизняної економіки, 

інституціональні умови господарювання, підприємницький клімат, баланс 

попиту на галузевому ринку і т.п. [1]. 

Вихідним моментом використання маркетингу в цілях забезпечення 

економічної безпеки є те, що жодне підприємство не може відчувати себе в 

економічній безпеці, якщо його продукція не затребувана ринком. Тому точний 

маркетинговий прогноз, правильна збутова політика, дієві заходи з просування 

продукції - все це ключові елементи забезпечення економічної безпеки 

підприємства [1]. Особливе місце в забезпеченні економічної безпеки займає 

маркетингова аналітична діяльність та маркетинговий аналіз. Розглядаючи 

поняття «маркетинговий аналіз», слід визначити його як сукупність методів 

дослідження і оцінки ринкового середовища і діяльності фірм в ній. Основним 

завданням такої роботи є виявлення ризиків і можливості настання кризи для 

впровадження заходів щодо їх запобігання [2]. Активне застосування 

інструментів маркетингу у забезпеченні ринкової діяльності сучасного 



 58 

підприємства дозволяє детально вивчити ринок, потреби клієнтів, регулювати 

виробництво в залежності від потреб, що зменшує господарський ризик і 

допомагає досягти фірмі бажаних цілей. 

Значна частина загроз функціонуванню підприємства може бути 

викликана недосконалістю роботи різних підсистем і сфер управління. 

Відсутність комплексу перевірки ринкової спроможності партнерів; 

недостовірність оцінки рівня конкурентоспроможності продукції; несвоєчасне 

виведення продукту на ринок; неприйняття нового продукту споживачами; 

низька якість продукції; неправильно обрана позиція товару на ринку; 

переоцінка місткості ринку; помилкове позиціонування товару на ринку; 

невдало обраний цільовий сегмент; неточність орієнтації підприємства на 

споживчі очікування і запити; спотворенням системи показників та індикаторів 

ринкової діяльності підприємства; нерегулярність моніторингу роботи 

конкурентів і аналізу ситуації на ринку; недбале ставлення персоналу до своїх 

обов'язків при взаємодії з клієнтами, низький рівень сервісу, що надається при 

недостатньому рівні уваги до них стають серйозними чинниками ризику [5]. 

Отже, у забезпеченні економічної безпеки підприємства маркетингова 

складова націлена на забезпечення збуту його продукції, що гарантує його 

існування в довгостроковій перспективі і можливість прогресивного розвитку 

[1]. 
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Економічна безпека є важливою характеристичною ознакою стану 

національної і світової економічних систем. При цьому, під системою 

забезпечення економічної безпеки розуміють сукупність окремо спрямованих 

напрямків і стратегій забезпечення сталого розвитку і конкурентоспроможності 

країни (рис. 1). Нещодавно в Україні прийнято Стратегію економічної безпеки, 

що містить цільові орієнтири для вітчизняної економіки та у якій окреслено 

шляхи їх досягнення, проте невирішеними залишаються питання регіональної 

економічної безпеки та її окремий вплив на національну. З огляду на це, метою 

нашого дослідження є аналіз передумов забезпечення економічної безпеки 

Полтавського регіону, зокрема, її інвестиційно-інноваційної складової. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 – Складові економічної безпеки регіону (розроблено автором на 

основі [4]) 

Полтавщина є індустріально-аграрною областю України, де основну 

частку ВВП займає промисловість, розвиток якої, передусім, ґрунтується на 

упровадженні високотехнологічного й наукомісткого виробництва, що 

потенційно є об’єктом для інвестування. Тому перед нами, у першу чергу, 

постає питання про оцінювання інвестиційно-інноваційної безпеки Полтавської 

області. Нами були визначені індикатори оцінки стану інвестиційно-

інноваційної безпеки для Полтавської області, що наведені в таблиці 1. 

За даними таблиці 1, величина та динаміка питомої ваги промислових 

підприємств, що впроваджували інновації, та кількості впроваджених нових 

технологічних процесів у 2019 році нижчі за рівень 2015 року, а кількість 

найменувань впроваджених інноваційних видів продукції та питома вага 

промислових підприємств, що займалися інноваціями, навпаки досягли 

найбільших протягом 2010-2019 рр. значень. Такі показники, як питома вага 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, витрати на виконання 

наукових досліджень і розробок взагалі досягли критично низького значення. 

Також серед передумов забезпечення економічної безпеки, зокрема, 

інвестиційно-інноваційної її складової, важливим і значущим є дослідження 

капітальних інвестицій – за обсягом за джерелами їх фінансування та за 

часткою фінансування в матеріальні активи. 

Аналіз за джерелами фінансування капітальних інвестицій дає 

можливість зробити наступні висновки: найбільшу частку у загальному обсязі 

інвестицій займають власні кошти підприємств, протягом 2010-2014 рр. частка 

коштів місцевих бюджетів була меншою за частку, залучену від отримання 

банківського кредиту, а вже протягом 2015-2019 рр. більше надходжень 

спостерігалося від місцевих бюджетів, незважаючи на зменшення їх частки з 
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2017 року; слід зазначити, що роль держави у фінансуванні обласних 

капітальних інвестицій до 2018 року була досить незначна (частка коштів мала 

0,3-2,9% від загального обсягу; протягом 2018-2019 рр. ця частка зменшилася з 

9,6% до 5,2%). Капітальні інвестиції в матеріальні активи займають великий 

процент (96,8-99%) загального обсягу капітальних інвестицій, що свідчить про 

значні можливості і потенціал підприємств зі створення і реконструкції власних 

матеріальних активів. Заслуговує на увагу і той факт, що загальна сума витрат 

на фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств у 2019 році 

мала максимальне значення за весь досліджуваний період. 

Таблиця 1 – Індикатори стану інноваційно-інвестиційної безпеки Полтавщини 

(сформовано автором за даними [1], [3]) 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Питома вага промислових 

підприємств, що впроваджували 

інновації, % 

9,9 7,4 7,4 6,9 6,8 14,6 Х 8,9 Х 12,4 

Питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі 

промислової, % 

10,4 24,3 14,4 6,5 8,9 1,9 Х 0,2 Х 0,2 

Кількість впроваджених нових 

технологічних процесів, одиниць 
24 16 18 25 29 34 Х 31 Х 31 

Кількість найменувань 

впроваджених інноваційних 

видів продукції, одиниць 

72 72 64 58 92 96 Х 86 Х 98 

Загальна сума витрат на 

фінансування інноваційної 

діяльності промислових 

підприємств, тис. грн 

124446,2 186530,5 126243,6 212153,4 348459,1 128525,6 Х 68226,6 Х 749059,9 

Витрати на виконання наукових 

досліджень і розробок – усього, 

тис.грн 

37234,6 39287,2 49480,9 43898,1 43343,7 42345 55845 65967,7 80723,4 44639,3 

Питома вага промислових 

підприємств, що займалися 

інноваціями, % 

11,8 8,2 8,3 8,1 8 16,2 Х 10,4 Х 16,6 

Прямі інвестиції (акціонерний 

капітал) в області станом на 01 

січня, млн. дол. США 

449,9 550,3 701,2 942,3 1064,7 1039,4 1000,1 1003 1008,8 1025,9 

Прямі інвестиції (акціонерний 

капітал) з області станом на 01 

січня, млн. дол. США 

2 1,8 1,8 2,3 3,4 2,6 2,3 0,1 0,4 0,7 

Капітальні інвестиції в 

матеріальні активи, % до 

загального обсягу 

98,5 97,9 96,8 98,4 98,7 99 99 98 97,6 98,6 

Капітальні інвестиції за 

джерелами фінансування (% до 

загального обсягу): 

          

коштів державного бюджету 0,7 1,8 2,9 0,3 Х 1,6 1,6 2,7 9,6 5,2 

коштів місцевих бюджетів 2 2 2,1 3 1,6 5,1 5,1 9,7 9,2 8,2 

власних коштів підприємств та 

організацій 
82,1 82,4 75,5 73,8 86,7 77,8 77,8 75 70,3 77,8 

кредитів банків та інших позик 7,3 6,8 13,7 14,2 5,2 4,1 4,1 5,8 5,4 5,3 

На наступному етапі перейдемо до зовнішньоекономічної діяльності 

Полтавщини та проаналізуємо динаміку обсягів надходження інвестицій до 

регіону та з нього. З 2017 року після економічної кризи 2016 року в Україні 

спостерігається збільшення обсягів прямих інвестицій в область, що свідчить 
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про відновлення привабливості регіонального господарства  для іноземних 

інвесторів, але, все-таки, незначні обсяги вкладень вказують на недовіру 

інвесторів як до інвестиційно-ін 

Виходячи з динаміки  показників прямих інвестицій з області (0,1-3,4 

млн. дол. США),  можна резюмувати стосовно низького темпу розвитку  та 

ступеня інтернаціоналізації процесів інтеграції, що певною мірою обумовлена 

нестабільністю економічних процесів 2017-2019 рр. 

Отже, аналіз показників стану інвестиційно-інноваційної безпеки 

свідчить про її досить низький рівень на Полтавщині.  

Це є певним поштовхом для налагодження інвестиційного клімату й 

інвестиційного іміджу, стимулювання інноваційної діяльності та створення 

бізнес-інкубаторів для забезпечення економічної безпеки, підвищення 

конкурентоспроможності та підвищення інвестиційної привабливості не лише 

окремого регіону, а й країни в цілому. 
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комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку (доходу) [1].  

Фінансування комунальних господарств здійснюється за рахунок бюджетних 

коштів. Міський пасажирський транспорт, житлове господарство і 

теплоенергетика одержують бюджетні дотації (на покриття експлуатаційних 

витрат, на капітальний ремонт, на придбання нового рухомого складу, на 

капітально-відновлювальні роботи, на покриття різниці в тарифах на тепло та 

інш.). До комунальних підприємств відносяться підприємства транспорту 

розташовані лише в трьох містах нашої країни – це Київський метрополітен, 

який розпочав свою роботу у 1960 році, Харківський метрополітен – у 1975 

році та Дніпровський – у 1979 році. На сьогодні це стратегічні об’єкти міст-

мільйонників та держави в цілому, які виконують не лише вагому економічну, 

але й високу соціально-безпекову функцію для населення цих регіонів (табл.1).  

Таблиця 1 - Загальні характеристики діяльності підприємств 

метрополітену України 
Комунальне підприємство Кількість  
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Київський метрополітен 3 52 3 67,5 1,36 2,868 1/8 

Харківський метрополітен 3 30 3 38,7 0,607 1,451 1/5 

Дніпровський метрополітен 1 6 немає 7,8 0,204 0,993 0/3 

Загальні характеристики підприємств метрополітену свідчать про 

високий рівень затребуваності такого виду транспорту у населення міст, але 

якщо у Києві та Харкові метро розвивається, розширюється та покриває значні 

відстані, то ситуація в Дніпрі значно гірша, послугами метро користується 

лише п’ята частина містян, що відбивається не лише у вигляді незручності та 

недосконалості схем перевезень, але й на окупності транспортного 

підприємства взагалі. На сьогодні комунальні підприємства метрополітену 

перебувають у кризовому стані, про що свідчить збитковість їх роботи (табл. 2). 

Таблиця 2  - Фінансові результати діяльності за 2019 рік 
Комунальне підприємство Чистий дохід від 

реалізації, тис. 

грн. 

Собівартість 

реалізованих 

послуг, тис. 

грн 

Прибуток 

(збиток), тис. 

грн 

Київський метрополітен 3 389 499 4 389 454 (635 529) 

Харківський метрополітен 1 285 973,0 1 545 255,0 (266 764,0) 

Дніпровський метрополітен 19 746 168 402 3 163 

Дані фінансової звітності суб'єктів господарювання комунальної 

власності КП «Київський метрополітен» та КП «Харківський метрополітен», 

функції управління якими закріплені за Департаментами інфраструктури 

відповідних міських рад свідчать про значне перевищення витратної складової 

на функціонування метрополітену через невідповідність тарифної політики, 

регульованою Уповноваженим органом управління цінами та тарифами. Таким 
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чином фактично підприємство працює на принципах госпрозрахунку та 

компенсації втрат доходів за пільговий проїзд в метрополітені із відповідного 

бюджету за окремим рішенням.  

Ситуація КП «Дніпровський метрополітен» також є кризовою, але є певні 

особливості - не дивлячись на наявність прибутку, загалом діяльність 

метрополітену є збитковою, бо доходи від реалізації послуг майже у 1,5 рази 

навіть менше адміністративних витрат (28718 тис. грн.) і лише за рахунок 

отриманих операційних доходів підприємства одержаний прибуток у розмірі 

3 163 тис.грн.. 

В сучасних умовах господарювання основних інфраструктурних об’єктів 

транспорту спостерігається низька ефективність функціонування  комунальної 

власності, зокрема метрополітену. Проблема полягає насамперед у застарілій 

матеріально-технічній базі, яка не була модернізована з часів незалежності, та 

потребує колосальних інвестиційних вкладень в її оновлення та розвиток. 

Високий рівень зношеності основних фондів за структурними елементами КП 

«Харківський метрополітен» представлено на рис.1.  

 Рис. 1  Знос основних фондів КП «Харківський метрополітен»,% 

Дослідження фінансового забезпечення та стану господарювання 

комунальних підприємств метрополітену довело, що у сучасних економічних 

умовах держава і територіальні громади не можуть в достатній мірі 

підтримувати належний рівень функціонування об'єктів комунальної 

інфраструктури, насамперед через нестачу бюджетних коштів. 

Основними причинами неефективності здійснення послуг є: високий 

рівень зносу основних засобів, відсутність грошових коштів хоча б для 

часткової заміни обладнання і комплектуючих, непослідовність і різка 

хаотичність дій центральної та місцевої влади в реформуванні, громіздкість 

управлінських структур і витрат на їх утримання, прорахунки в політиці 

ціноутворення та тарифів. Таким чином, низький рівень оновлення основних 

засобів, значні витрати на утримання інфраструктурних мереж та 

управлінських структур разом із недосконалою тарифною політикою і значним 

рівнем недофінансування є основними перешкодами залучення інвестицій, 

кредитних ресурсів та здійснення повноцінної діяльності комунальних 

підприємств. Тому питання залучення інвестиційних ресурсів у комунальні 

підприємства метрополітену та їх модернізація залишається актуальним.  

 

Література: 
1. Вікіпедія: Комунальне підприємство. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki 
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XXI века - это современный трансформационный этап становления 

Украинского государства, развитие не только демократического и 

гражданского общества, но и социально-ориентированного, в котором 

человеческий фактор становится решающим. Таким образом возникает 

необходимость в создании управленческого механизма, который внес бы 

прогрессивные изменения в действующие системы управления. Это связано, 

прежде всего, с развитием и совершенствованием мирохозяйственных связей, 

протеканием процессов международной экономической интеграции и мировой 

глобализации. К тому же появление на внутреннем и на внешнем рынках 

различных фирм, компаний, совместных предприятий, которые постоянно 

расширяют свои границы требует коренной перестройки системы управления. 

[1]. 

Проблема совершенствования управления персоналом в условиях 

рыночной экономики привлекает внимание многих отечественных ученых. 

Таких как: О.Кузьмина, Мельника, Б.Гаевського, Ф.Хмиля. В начале ХХ века 

научное управление было направлено на исследование проблем повышения 

производительного труда рабочих. Учредителями школы научного управления 

были Ф.-Тейлор "Принципы научного управления" (1911 г.), Ф.Гилбрет, и 

Л.Гилбрет, Г.Гантт, а классической школы А.Файоль, М. Вебер, Л.Урвик [ 2]. 

Управление персоналом - целенаправленная деятельность руководящего 

состава организации, а также руководителей и специалистов подразделений 

системы, включая разработку концепции и стратегии кадровой политики и 

методов управления. Управление персоналом является одним из самых 

сложных механизмов в развитии и функционированию любой хозяйственной 

единицы. Эта сложнейшая работа требует умения достигать поставленных 

задач, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей, 

подвластно не каждому. Трудно быть руководителем, лидером, который 

организовал бы работу таким образом, чтобы каждый подчиненный был 

доволен. Наука менеджмента учит как "правильно" и "рационально" 

использовать трудовые ресурсы, которые задействованы в производстве 

товаров, оказании услуг, выполнению работ. 

К сожалению, на сегодняшний день уровень работы с персоналом не 
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соответствует тем целям и условиям перестройки системы управления. В 

практику кадровых служб редко внедряются научные методы оценки 

подготовки кадров с использованием результатов социологических и 

психологических исследований. Негативно сказывается на работе 

недостаточный уровень организационно-правовой и социально-

психологической культуры работников. Вообще редко на некоторых 

предприятиях может осуществляться анализ кадрового потенциала и 

потребности в персонале, маркетинг кадров, управление трудовой мотивацией. 

В условиях рыночной экономики и функционирования открытых 

национальных систем на международном уровне создаются фирмы, для 

которых подбор персонала является очень важным аспектом в дальнейшей 

деятельности. Поэтому для совершенствования управления персоналом они 

разработали такие методы оценки на каждом этапе работы с работником как 

[1]: 

1. Подбор персонала на вакантную должность. Оценка проводится с 

целью определения соответствий умений и навыков кандидата должностным 

требованиям и корпоративной культуре компании. 

2. Прохождение испытательного срока. Определяется соответствие 

рабочего занимаемой должности и уровень его адаптации в организации. 

3. В процессе работы. Оценка направлена на уточнение плана 

профессионального роста работника, решений о премировании и пересмотр 

заработной платы. 

4. Обучение и развитие - определяют текущие знания работника и 

потребность в его обучении. Оценку, как правило, проводят к обучению и 

после него. 

5. Повышение, перевод в другой структурного подразделения. Оценка 

необходима для определения способности работника к выполнению новых 

должностных обязанностей. 

6. Формирование кадрового резерва. Оценивается уровень 

профессионального и личностного потенциала работника. 

7. Освобождение. Определяется соответствие квалификации человека, 

занимающего должность. 

Кроме этого существуют критерии, по которым можно определить 

надежность использования различных методов оценки персонала [1]. Из 

данных [1] видно, что наименьший процент в оценке персонала принадлежит 

биографическом интервью (20%), а самый Асессмент-центра (70%). Это 

связано с тем, что эти методы имеют как положительные так и отрицательные 

черты. С одной стороны, биографическое интервью связано с простотой и 

доступностью, но с другой, низким уровнем надежности. Профессиональным 

тестам свойственна легкость в обработке информации и получения персоналом 

количественной характеристики по большинству критериев оценки. Однако 

они не позволяют прогнозировать направление развития личности. Асессмент-

центр - самый высокий уровень надежности, а также явление когда 

руководитель имеет полную и достоверную информацию о профессиональных 

и личных характеристиках персонала и адекватной обратная связь, нацелен на 
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повышение компетентности персонала, но достижения этого требует больших 

финансовых и временных затрат. 

Итак, для эффективного управления на предприятии используют 

специальные методы оценки персонала, позволяющие определить способности 

и уровень развития корпоративной культуры персонала, соответствие 

кандидата занимаемой должности, связь со стратегией компании, а также 

профессиональную успешность каждого работника. Оценка персонала - это 

сильный инструмент влияния в компании. Поэтому правильно применив ее 

можно тем самым усовершенствовать управление персоналом. 
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В модели постиндустриального развития, несомненно, основную роль 

будут играть динамика роста производительности труда и связанных с 

человеческим фактором сбережений, производительности капитала, замещение 

труда капиталом и тому подобное. Уже сейчас с высокой вероятностью можно 

утверждать, что Украина в будущем практически не будет иметь такого 

фактора развития, как прирост населения и прирост занятых в экономике, и все 

проблемы роста и социальных расходов должна решать исключительно за счет 

роста производительности труда, требует инвестиций в человеческий и 

физический капитал. 

Актуальность исследований в данном направлении обусловлена тем, что 

структурная перестройка экономики региона невозможна без создания 

эффективного механизма формирования трудового потенциала, научного 

обоснования методов его использования и воспроизводства в динамике. 

Вопросы развития трудового потенциала на региональном уровне 

рассматривались многими исследователями как в Украине, так и за рубежом 

[2,3,4]. Было разработано много рекомендаций и программ по вопросам 

развития трудового потенциала, однако оценка состояния трудового 

потенциала Украины на современном этапе характеризует его очень 

утешительным. С одной стороны, происходит улучшение определенных 

качественных его характеристик: увеличивается доля населения с высшим 

образованием; растет компьютерная грамотность; формируется умение 

работать в рыночной среде; повышается предпринимательская активность. 

Вместе с тем, в Украине происходят процессы, которые приводят к 

разрушению трудового потенциала. 

На Втором всеукраинском форуме "Сохранение и развитие трудового 

потенциала Украины", прошедшего в г.. Киеве, отмечалось, что при всех 

преимуществах образования и квалификации ключевое значение приобретает 

формирование эффективных социальных и социально-трудовых отношений, 

которые развивают способность к взаимообучения, работы в команде 

облегчают передачу информации в масштабах экономики и тем самым 

увеличивают объем трудового капитала и способствуют его более эффективной 

реализации [1]. 
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Решить эти проблемы призвано именно формирование эффективной 

составляющей трудового потенциала регионов. Количественные показатели 

трудового потенциала в Украине будут иметь очень большие ограничения, 

поэтому главным аспектом трудового потенциала в будущем будет его 

качественная сторона - физические и психологические способности, знания, 

опыт, духовные и нравственные ценности человека. На физические и 

психологические способности влияет: экологическое состояние, состояние 

медицины и санитарные условия, уровень дохода и цен на рекреационные 

мероприятия, профессии, доминирующие и др. Вот почему главными 

направлениями в деятельности по развитию и использования трудового 

потенциала, по нашему мнению, следует считать: 

- излом негативных тенденций, отраженных в прогнозах сокращения 

численности населения за счет резкого снижения уровня детской смертности и 

рост продолжительности жизни населения. Это требует системы программ и 

мероприятий по охране здоровья, материнства и детства, рационализации 

питания, улучшения состояния окружающей среды, развития соответствующих 

видов экономики и др .; 

- резкое и быстрый рост производительности труда и значительное 

повышение конкурентоспособности рабочей силы и товаров за счет усиления 

инвестиций в человеческий и вещественный капиталы, обновления и 

расширения деятельности наукоемких видов деятельности, внедрение 

новейших технологий и современного оборудования; 

- развитие отечественной науки за счет всесторонней государственной 

поддержки восстановления и роста научной базы, поддержки ученых, 

широкого внедрения разработок украинских ученых в производство; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий в направлении 

дальнейшего развития и сохранения трудового потенциала, укрепления 

системы охраны труда, широкого внедрения профилактики производственного 

травматизма; 

- объединение и концентрация организационного, научного потенциала 

гражданского общества с целью его направления на улучшение здоровья 

народа Украины, содействие активному привлечению ученых, общественных 

организаций, граждан, работников, руководителей промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий к участию в решении этого вопроса; 

- привлечение общественных организаций на уровне законодательных и 

исполнительных органов власти к формированию государственной политики 

охраны труда, здоровья работников, сохранения и развития трудового 

потенциала, оздоровлению окружающей среды Украины; 

- активизация деятельности по внедрению обязательного медицинского 

страхования населения, дальнейшего развития системы дополнительного 

медицинского обслуживания работников; 

- обязательное выполнение системы мероприятий, которые нашли 

отражение в Национальном комплексных программах «Сохранение и развитие 

трудового потенциала Украины» на периоды не менее 15-20 лет. 
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Необходимо учесть, что параметры оценки трудового потенциала должны 

определять динамику развития общества. Сегодняшние оценки структуры 

трудового потенциала не является показателями, которые определяют развитие 

общества на длительное время (10-15 лет), они в основном рассматривают 

развитие на очень короткое время потому, что их прогнозирования строится в 

основном на статистических моделях. Поскольку нас интересуют показатели 

развития трудового потенциала в более длительной перспективе, необходимо 

разрабатывать и использовать новые модели прогнозирования социально-

экономических явлений. 

Прежде, чем оценивать уровень развития трудового потенциала, 

необходимо определить задачи, которые стоят перед страной в целом и 

отдельными регионами в частности. Только тогда можно говорить об уровне 

соответствия трудового потенциала определенной задачей. Иначе мы 

постоянно будем знать оценку трудового потенциала без относительности к 

выполняемых задач. Если нам необходимо выполнить определенные работы, 

мы должны к ним отобрать необходимые трудовые ресурсы и оценить их 

соответствие. Если мы не знаем, какие работы будем выполнять, мы не можем 

оценить ни уровень развития трудового потенциала, ни степень соответствия 

работам, которые сегодня нам неизвестны. Сегодняшние же методики 

ориентируются именно на такие подходы, оценивают уровень развития 

трудового потенциала без соответствия его выполняемым задачам [2,4]. 

Для решения этой проблемы необходимо, в первую очередь, решить 

вопрос стабилизации развития общества. А для этого необходимо создать 

устойчивые долговременные социально-политические и экономические 

условия, которые бы позволили развиваться Украине как государству 

устойчивого гражданского общества. 
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Розвиток туризму є ефективним засобом забезпечення економічного 

зростання регіонів країни. Практика свідчить, що туристична сфера сприяє 

забезпеченню зайнятості населення регіону, формуванню відповідної 

інфраструктури, наповненню місцевих і регіонального бюджету, вирівнюванню 

економічного розвитку регіонів країни тощо. Ефективне управління процесами 

формування і розвитку регіональних ринків туристичних послуг потребує 

аналізу туристичного потенціалу регіонів. Це дозволяє виділити пріоритетні 

види туризму, які доцільно розвивати у регіоні, сформувати систему заходів 

щодо їх стимулювання.  

У табл. 1 систематизовано основні потенціали-складові туристичного 

потенціалу регіонів, які є характерними для України, а також відповідні їм види 

туризму. Їх перелік може бути уточнений і доповнений відповідно до 

специфіки конкретного регіону (області). Для оцінки доцільності розвитку в 

окремих регіонах України конкретних видів туризму, для яких є відповідні 

умови (туристичний потенціал), може бути застосований авторський підхід [1, 

2]. Він передбачає застосування авторської модифікації SWOT-аналізу, що 

дозволяє кількісно оцінити відповідність внутрішніх можливостей регіону 

щодо розвитку туристичної сфери (у т.ч. складових туристичного потенціалу 

регіону, інфраструктурного забезпечення, методів регіонального стимулювання 

тощо) зовнішнім, які генеруються факторами макро- і мікросередовища. На цій 

основі здійснюється вибір найбільш прийнятних варіантів (видів туризму), для 

реалізації яких є сприятливі зовнішні і внутрішні можливості, а загрози 

мінімальні. Остаточне рішення щодо розвитку у регіоні конкретних видів 

туризму приймають спираючись на результати маркетингового і фінансово-

економічного аналізу за стандартними методиками.     

Слід зазначити, що пандемія COVID-19 внесла значні корективи у 

можливості розвитку туристичної сфері у значній частині регіонів України. 

Вони практично стали недоступними. Проте навіть у цих умовах відкриваються 

можливості для формування/посилення туристичного іміджу регіонів через 

віртуальні екскурсії, віртуальні відвідування історичних, природних, 

етнографічних та інших пам’яток. Новаторами у цій сфері виступили світові 

музеї, що почали проводити віртуальні екскурсії у мережі інтернет. Аналогічні 

екскурсії влаштовуються і вітчизняними організаціями. Спираючись на їх 
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досвід, а також враховуючи напрацювання автора [3] можна рекомендувати 

заходи інтернет-маркетингу, що сприяють формуванню туристичного іміджу і 

бренду регіону. Зокрема, застосування соціальних мереж: для просування 

туристичних об’єктів та послуг регіону і їх надавачів; підвищення рівня 

обізнаності фактичних і потенційних споживачів щодо видів туризму, що 

розвиваються у регіоні, підтримання обізнаності на високому рівні; 

підтримання зв’язку зі споживачами, стимулювання їх інтересу до регіону і т.п.  

Таблиця 1. Складові туристичного потенціалу регіонів України  
Потенціали-

складові 
Елементи потенціалу Характерні види туризму 

Рекреаційний 

Заповідники, заказники, 

національні природні парки 

тощо 

Екологічний, маршрутно-пізнавальний 

Курортний 
Курорти, санаторії, 

бальнеологічні та ін. ресурси  
Курортно-оздоровчий 

Історичний 
Історичні пам’ятки, історичні 

місця, музеї тощо 
Культурно-пізнавальний  

Етнографічний 

Етнографічні пам’ятки, 

етнографічні об’єкти (садиби, 

комплекси), фестивалі, ярмарки 

Культурно пізнавальний, 

етнографічний, сільський 

Природний 
Ліси, гори, моря, ріки та озера, 

степи тощо 

Спортивний, спортивно-оздоровчий, 

мисливський, водний, рибальський, 

підводний, лісовий, пригодницький 

Культовий 
Храми, монастирі, лаври, святі 

місця, місця поховань тощо 
Релігійний, тантричний 

Важливим є формування і підтримання груп у соціальних мережах до 

яких слід запрошувати як осіб, що користувалися туристичними послугами 

регіону, так і потенційних споживачів. Необхідним є створення туристичного 

сайту регіону, який повинен бути зв’язаний з групами у соціальних мережах. 

Якщо є перспективи залучення іноземних споживачів, то сайт слід вести на їх 

мовах.   

У зв’язку зі зменшенням мобільності населенні внаслідок карантинних 

обмежень, доцільним уявляється також стимулювання місцевих споживачів 

туристичних послуг регіону. Досвід минулого року (2020 р.), зокрема Сумської 

і Харківської областей свідчить про зростання інтересу споживачів до 

туристичних послуг, які надаються на їх території, наприклад, сплавів по 

місцевим рікам.  

Викладене може бути використане як методична допомога при прийнятті 

рішень щодо формування і розвитку ринку туристичних послуг у регіонах 

України, у тому числі в умовах обмежень, які пов’язані з пандемією COVID-19. 
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Операційна діяльність підприємства орієнтована переважно на товарний 

ринок, водночас як фінансова та інвестиційна діяльність здійснюються в 

основному на фінансовому ринку. При цьому, операційна діяльність пов’язана з 

різними видами та сегментами товарного ринку, що визначаються 

технологічними особливостями, специфікою матеріальних ресурсів, складом 

технологічного обладнання, характером готової продукції. Здійснення 

операційної діяльності пов’язано з капіталом, вже інвестованим в неї, у той час 

як інвестування капіталу, що передбачається здійснити є предметом 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

Методичні підходи до аналізу операційної діяльності передбачають 

вирішення таких важливих завдань як: визначення економічної ефективності 

використання ресурсів бізнес-процесів; оцінка виконання планів, прогнозів, 

управлінських рішень відносно ефективного використання економічного 

потенціалу бізнес-процесів підприємства; вивчення впливу об’єктивних і 

суб'єктивних, зовнішніх і внутрішніх чинників на результати бізнес-процесів 

підприємства; розроблення й обґрунтування заходів, спрямованих на 

оптимізацію бізнес-процесів підприємства. 

Оцінювання ефективності окремих бізнес-процесів та їх удосконалення 

неможливо без порівняльного аналізу результатів операційної діяльності з 

результатами діяльності основних конкурентів в галузі.  

Тому коло завдань щодо аналізу операційної діяльності містить наступні 

аспекти досліджень: аналіз ринків збуту та місткості ринку; дослідження 

попиту на продукцію на основі маркетингового аналізу; аналіз 

конкурентоспроможності продукції та конкурентних позицій підприємства на 

ринку; аналітичне обгрунтування ассортиментної та цінової політики 

підприємства, обгрунтування можливих обсягів збуту і, відповідно, обсягів 

виробництва продукції; оцінка реінжинірингових процесів основної діяльності); 

аналіз основних бізнес-процесів на підприємстві та пошук найефективніших 
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напрямів діяльності.  

Отже, деталізований спектр основних завдань аналізу операційної 

діяльності має включати чотири тематичнічні блоки, які наведено на рис.1:  

-стратегічний аналіз ринкових можливостей підприємства та 

обгрунутвання конкурентної, цінової, асортиментної та збутової стратегій;  

- аналіз основних бізнес-процесів;  

- аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства;  

- аналіз витрат підприємства.  

 
Рис. 1 Структурно-логічна схема аналізу операційної діяльності 

підприємства  

При проведенні стратегічного аналізу ринкових можливостей 

підприємства важливе місце відводиться маржинальному аналізу (CVP-
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аналізу), на основі якого здійснюється обгрунтування обсягів виробництва та 

цінової політики, складання бюджетів постійних та змінних витрат.  

Враховуєчи це, коло завдань операційного аналізу має бути розширене 

такими напрямами досліджень як оцінка конкурентоспроможності продукції та 

конкурентоспроможності організації, визначення конкурентної позиції 

підприємства, аналіз інноваційної діяльності підприємства.  

Заключним етапом дослідження бізнес-процесів є аналіз ефективності 

інноваційної діяльності, який пропонуємо проводити в два етапи: оцінка 

інноваційної активності підприємства; оцінка ефективності інноваційної 

діяльності.  

Актуальним напрямом досліджень операційної діяльності є аналіз 

матеріально-технічного постачання та стану розрахунків з покупцями та 

замовниками. Повне і своєчасне забезпечення підприємства матеріальними та 

технічними ресурсами відповідної номенклатури, якості та вартості є важливою 

умовою виконання виробничої програми, зниження загальних витрат і 

собівартості продукції, збільшення прибутку та підвищення ефективності 

діяльності підприємства.Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів 

здійснюється за такими напрямами: оцінка обґрунтованості необхідної 

кількості сировини та матеріалів для виконання виробничої програми; аналіз 

ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси з позиції 

їх вартості для цілей оптимізації собівартості продукції; вивчення умов, 

строків, ритмічності поставок матеріальних ресурсів; аналіз недопоставок за 

об’ємом та термінами; аналіз порушення якості сировини і матеріалів за 

кожним видом; аналіз стану розрахунків з постачальниками за отримані 

матеріальні ресурси. 

В свою чергу, стан розрахунків з покупцями та замовниками суттєво 

впливає на грошові потоки підприємства, оборотність капіталу, фінансові 

результати, тобто характеризує фінансову відповідальність бізнес-партнерів. 

 Тому для ефективного управління дебіторською заборгованістю та 

грошовими потоками важливого значення набуває аналіз стану розрахунків з 

покупцями продукції та замовниками, основними завданнями якого є: оцінка 

виконання умов договорів в частині відповідальності покупців за розрахунки за 

отриману продукцію; оцінка доцільності надання товарного кредиту окремим 

покупцям та аналіз ефективності кредитної політики підприємства; 

обґрунтування розміру цінових знижок з метою прискорення розрахунків за 

отриману продукцію; аналіз термінів прострочки платежів в цілому по 

підприємству та окремими дебіторами; структурно-динамічний аналіз 

заборгованості покупців за відвантажену продукцію; аналіз ритмічності 

розрахунків за реалізовану продукцію.  

 Сучасні соціально-економічні орієнтири функціонування підприємства 

вимагають від аналітиків не просто дослідження повноти використання 

трудових ресурсів підприємства, а й вивчення якісних показників, що 

характеризують кадровий потенціал, зокрема, лояльність персоналу, рівень 

його кваліфікації, ефективність витрат, спрямованих на оплату праці, 

ефективність мотиваційної політики, рівень соціального розвитку 
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підприємства. 

В межах останнього напряму досліджень особливої актуальності 

набувають такі питання: аналіз мікроклімату в колективі; аналіз умов праці та 

зміцнення здоров’я працівників; оцінка соціально-культурних і житлово-

побутових умов; визначення рівня соціальної захищеності членів трудового 

колективу; аналіз рівня кваліфікації працівників.  

Отже, аналіз операційної діяльності займає важливе місце в системі 

управлінського аналізу, оскільки від його результатів залежить інформаційно-

аналітичне забезпечення прийняття виважених стратегічних управлінських 

рішень, спрямованих на посилення конкурентоспроможності підприємства та 

виявлення резервів підвищення ефективності його діяльності.  
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