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1 СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  

В КРАЇНАХ ЕС: ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Александровський Дмитро Олександрович, магістрант 

Науковий керівник Воробйова Лариса Дмитрівна,  

к.т.н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 
 

Галузь машинобудування на сьогоднішній день є однією з 

найважливіших та експортоорієнтованих галузей промисловості. Саме завдяки 

галузі машинобудування країна має можливості вийти у лідери на світовому 

ринку. Треба зазначити, що у свою чергу машинобудування є дуже чутливою 

галуззю, яка миттєво реагує на політичні, економічні та соціальні проблеми у 

державі. 

На даний момент поглиблення зовнішньоекономічної діяльності, які 

завдяки євроінтеграційному процесу набувають особливого статусу, є 

важливою ланкою у розвитку національної економіки. Таким чином, сектор 

машинобудування має усі необхідні передумови, для того, щоб стати найбільш 

експортоорієнтованою галуззю. 

Дослідженням питання зовнішньоекономічної діяльності 

машинобудівних підприємств у різний час займались різні вчені, зокрема такі, 

як: Шевчук О.А., Пирогов Д.Л., Балабанова Н.В., Павлюк Т., Москаленко К.І., 

Ващенко А.А., Касич А.О. та інші. 

Галузь машинобудування є експортоорієнтованим сектором економіки. 

Адже багато машинобудівних підприємств ведуть зовнішньоекономічну 

діяльність, яка у свою чергу може бути досить успішною. Це можна 
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спостерігати завдяки статистичним даним. 

Таблиця 1 

Зміни питомої ваги продукції машинобудування у загальному обсязі 

експорту України, % [1] 

Показник 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютний 

приріст протягом 

2013-2017 рр.  

Питома вага продукції машинобудування 11,0 10,5 10,3 10,0 9,9 -7,4 

 

Виходячи з таблиці 1, можна побачити, що станом на 2013 рік 

машинобудування займало майже п’яту частину від загального обсягу 

експорту. Але згодом цей показник почав зменшуватись, за причинами 

загальної кризи в країні. Зниження також можна пов’язати зі складним 

політичним становищем у країні, та низькою конкурентоздатністю вітчизняних 

машинобудівних підприємств. 

Машинобудівним підприємствам необхідно оновлювати свої основні 

засоби, технології виробництва та асортимент для того, щоб бути досить 

конкурентоздатними на зовнішньому ринку. Адже на сьогоднішній день 

світовий ринок є досить інноваційним, для будь-якої сфери, та вимагає новизни 

у продуктах. Для процесу оновлення промислового обладнання та підтримки 

необхідного рівня науково-дослідницьких робіт необхідні інвестиції, які мають 

рушійну силу для будь-яких промислових підприємств. 

У таблиці 2 пропонується динаміка зміни капітальних інвестицій у галузі 

машинобудування та питому вагу від загального обсягу інвестицій в інші галузі 

промисловості. 

Таблиця 2 

Динаміка зміни капітальних інвестицій у сферу машинобудування України [1] 

Показник 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Капітальні інвестиції у сферу машинобудування, млн. 

грн. 
2132,1 2020,8 1945,4 2318,3 3290,7 

Питома вага від загального обсягу інвестицій у 

промисловість України 
4,70 4,76 4,21 4,03 3,86 

 

У свою чергу питома вага капітальних інвестицій також зменшилась, що 
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відображено у таблиці вище. Це можна пов’язати з тим, що на даний час 

більшість уваги приділяється галузі сільського господарства, так як Україна має 

курс на нарощування обсягів виробництво сільськогосподарської продукції, 

отже диверсифікація потоків інвестицій спрямовується на більш важливі 

сектори економіки. Таким чином, від зміни вектора розвитку макроекономічної 

політики країни відбулись зміни у структурі інвестицій. 

Однак, можна відзначити і позитивні моменти, які мають вплив на 

експорт машинобудівної промисловості. Ратифікація угоди між ЄС та 

Україною дає можливість вітчизняним машинобудівним підприємствам 

виходити на нові ринки збуту, маючі варіанти більш вільної торгівлі. На це 

впливають пільгові умови та квоти, які виділяються зі сторони ЄС. 

Можна зробити висновок, що для успішного ведення 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняним машинобудівним підприємствам 

необхідно провести необхідні заходи: 

- залучення інвестицій для подальшого розвитку та оновлення 

основних засобів; 

- впровадження новітніх технологій у виробничий процес, який дасть 

можливість конкурувати на зовнішніх ринках; 

- створення механізму адаптації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства для умов торгівлі з Європейським союзом. 

Вищезазначені заходи допоможуть підприємствам вийти на новий рівень 

зовнішньої торгівлі. Проте, треба відзначити, що без підтримки держави, 

здійснити цей план буде не легко. У свою чергу держава має розробляти 

відповідні програми, які б збільшили обсяги інвестицій у машинобудівну 

промисловість, та зробили б її одним з найвпливовіших секторів національної 

економіки. 

Список використаної літератури: 

1. Офіційний сайт Державної служба статистики України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat. 

2. Воробйова Л.Д. Удосконалення процесу  ефективного управління витратами/ 

Л.Д.Воробйова, Л.А.Квятковська// Вісник ХНУ «Економічні науки», 2013. Вип.1 – 

2013. –С.31-35. 

http://www.ukrstat/
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Бережна Ольга Вікторівна, магістр 

Науковий керівник Іщенко Світлана Вікторівна, старший викладач 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

 

Досвід розвитку економік розвинених країн світу свідчить, що в умовах 

глобалізації світової економіки найбільш ефективним підходом до розвитку є 

інноваційний підхід, який, на відміну від еволюційного підходу, передбачає 

більш швидке або навіть випереджаюче реагування на зміни зовнішнього 

середовища. 

Інноваційний підхід до розвитку не тільки дає підприємству змогу 

враховувати стрімкі зміни в навколишньому середовищі, а й сприяє активному 

генеруванню змін техніко-технологічного та організаційно-управлінського 

характеру в середині підприємства, а система стратегічного управління 

забезпечує керування цими змінами з метою забезпечення досягнення 

стратегічних цілей діяльності підприємства [1]. 

Основною вимогою до механізму стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємства є функціонування кожного елемента системи у зв’язку 

і взаємодії з іншими  на умовах оптимальності. 

В сучасних умовах, коли стрімкий розвиток НТП сприяє не менш 

стрімкій зміні потреб та запитів споживачів, підприємства повинні постійно 

займатися питаннями пошуку й реалізації наявних і перспективних ринкових 

можливостей, що передбачає зростання ступеня відкритості механізму 

стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, а також 

підвищення ступеня взаємодії із зовнішнім економічним простором [2]. 

Необхідність створення на підприємстві системи стратегічного 

управління, в тому числі і управління інноваційним розвитком, 

усвідомлюється, як правило, при виникненні раптових неочікуваних викликів і 

змін зовнішнього середовища, особливо у випадках, коли внаслідок різких змін 
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підприємства змушені різко змінювати траєкторії свого подальшого розвитку та 

орієнтири діяльності.  

Стратегічне управління інноваційним розвитком – це комплекс 

взаємопов’язаних дій, спрямованих на зміцнення життєздатності й 

конкурентоспроможності підприємства в динамічних умовах, що враховує 

основні базисні процеси на підприємстві й у його зовнішньому середовищі, 

сприяє зростанню та реалізації інноваційного потенціалу підприємства. 

Складовими елементами механізму стратегічного управління 

інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах мають бути 

стратегічні управлінські рішення, орієнтовані на досягнення стратегічних цілей 

розвитку підприємства, які враховують постійні зміни середовища.  

Стратегічні управлінські рішення в сфері інноваційного розвитку мають 

бути гнучкими, легко адаптуватися до змін зовнішніх умов, враховувати вплив 

неконтрольованих чинників, які є особливістю інноваційної діяльності. 

Стратегічне управління інноваційним розвитком повинне враховувати 

певні особливості реалізації інноваційних стратегій, які полягають в тому, що 

реалізація цих стратегій з одного боку створює додаткові конкурентні переваги 

для підприємства, прискорює його розвиток, а з іншого – створює додаткові 

загрози і ризики для функціонування підприємства, підвищує рівень 

невизначеності кінцевих результатів за строками їх отримання, витратами, 

якістю і ефективністю [2]. 

Функціонування механізму стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємства не може відбуватися ідентично для всіх підприємств, 

тому розробка універсальних підходів та управлінських технологій є 

неможливою, що створює додаткові складності в організації стратегічного 

управління інноваційними процесами. До того ж це висуває додаткові вимоги 

до кваліфікаційних та компетентісних характеристик менеджерів, які повинні 

не лише володіти базовими прийомами здійснення управлінських функцій, а й 

мати креативні здібності.  

Безумовно в процесі  стратегічного управління інноваційним розвитком 
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підприємства використовують широкий спектр методів і інструментів 

менеджменту, які мають багаторічну практику використання та підтвердили 

свою ефективність в управлінській діяльності, але  в процесі управління таким 

динамічним процесом, як інноваційний процесс, мають бути враховані різні 

варіанти розвитку подій, сукупність чинників, характеристики потенціалу, 

притаманні конкретному підприємству, що вимагає від стратегічного 

менеджменту використання особливих, адаптованих під потреби конкретного 

об’єкта управління підходів при розробці управлінських рішень. 

Інноваційний менеджмент підприємства в сучасних умовах повинен бути 

орієнтований на виконання наступних основних завдань (рис. 1): 

 

 

Рис. 1 Завдання системи управління інноваційним розвитком 

підприємства 

Обгрунтування перспективних напрямків інноваційного розвитку 

підприємства 

Формування та розвиток бази для перспективного інноваційного 

розвитку підприємства шляхом впровадження та забезпечення 

ефективного функціонування системи управління знаннями 

Забезпечення безперевності провадження інноваційних змін всередині 

підприємтва 

Забезпечення постійного розвитку та максимальної реалізації 

інноваційного потенціалу підприємства 

Контроль впливу інноваційних процесів та  результатів інноваційної 

діяльності на зміну рівня конкурентоспроможності підприємства та 

його ринкової вартості 

Контроль реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства та 

реалізація заходів управління за відхиленнями 

Розвиток інноваційної культури та формування сприятливого 

інноваційного середовища всередині підприємства 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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Функціонування  

В цілому для успішного стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємств доцільно враховувати наступні рекомендації: 

-  необхідно чітко визначити місце і роль інновацій в реалізації загальних 

стратегічних цілей діяльності підприємства; 

- необхідно здійснити структуризацію цілей інноваційного розвитку 

підприємства; 

- потрібно ідентифікувати і за можливості виміряти вплив чинників, які 

сприяють або перешкоджають досягненню цілей інноваційного розвитку 

підприємства; 

- необхідно розробити концепцію стратегічного управління інноваційною 

діяльністю, яка повинна визначати основні орієнтири, рушійні сили та 

механізми реалізації інноваційного розвитку підприємства. 

Загальним результатом функціонування механізму стратегічного 

інноваційного менеджменту підприємства повинна бути чітко сформована 

послідовність кроків, яка  абезпечую чує реалізацію стратегічних цілей 

діяльності підприємства шляхом повної реалізації можливостей інноваційного 

розвитку . 
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університету імені Михайла Остроградського. Серія «Економічні науки». Кременчук: КрНУ, 

2014. – 1/2014/ (3). – С. 44–51.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_2_15
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Писаренко Наталія Юріївна, студентка  

Яковенко Володимир Павлович, аспірант  

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Ефективність виробництва є необхідною умовою стійкого розвитку 

підприємства в сучасних умовах господарювання, оскільки результативність 

діяльності підприємства значною мірою залежить саме від ефективності. 

Проводячи аналіз діяльності підприємства, саме показник рентабельності є 

одним із головних вартісних показників ефективності виробництва. 

Рентабельність – це індикатор, який характеризує ефективність фінансово-

економічного механізму та прибутковість діяльності підприємства в умовах 

жорсткої ринкової конкуренції, а також світової економічної кризи [1]. 

Операційна діяльність підприємства охоплює всі види продуктивної 

діяльності, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), 

різногалузевого характеру, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. 

Рентабельність операційної діяльності може свідчити про те, наскільки 

ефективними є операційні витрати, пов’язані з формуванням виробничої 

собівартості, загальногосподарським управлінням і збутовою діяльністю та 

іншими операційними витратами. 

На основі проведеного аналізу та статистичних даних можна зробити 

висновок, що період з 2015 по 2017 рік демонструє суттєву динаміку до 

зростання рентабельності діяльності великих та середніх підприємств.  

Дослідженням проблеми рентабельності операційної діяльності займається 

багато провідних вчених, однак, не зважаючи на дійсно чималу кількість 

наукових досліджень у цій сфері, на практиці ж вирішення проблеми 

підвищення рентабельності та пошуку шляхів зростання прибутковості 

підприємств, постають достатньо гостро. Сьогодні основною метою діяльності 

будь-якого підприємства, не залежно від виду його діяльності, є отримання 
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максимального прибутку та мінімізація витрат, що унеможливлюється без 

ефективної схеми управління ним.  Прибуток і рентабельність – це основні 

якісні показники, що відображають економічну ефективність підприємства, 

його фінансовий стан. Ці показники тісно пов'язані між собою, оскільки 

збільшення рівня рентабельності яскраво свідчить про зростання прибутку, що 

отримує підприємство. Тобто, збільшення прибутку слугує базовою основою 

для зростання рентабельності.  

Таблиця 1 

Шляхи підвищення прибутковості та рентабельності операційної 

діяльності підприємства 

Прибутковість Рентабельність 

1) виготовлення продукції, що користується 

попитом у споживачів і приносить прибуток; 

1) застосування необхідних заходів для 

зниження собівартості продукції; 

2) мінімізація випуску нерентабельної 

продукції; 

2)проведення фінансового і податкового 

планування діяльності підприємства; 

3) підвищення якості продукції; 

3) збільшення продуктивності праці задля 

зростання обсягу випуску рентабельної 

продукції; 

4) глибокий аналіз обраної стратегії діяльності 

підприємства та внесення необхідних змін до 

неї; 

4) зменшення невиробничих витрат 

підприємства; 

5) перегляд ефективності використання 

ресурсного потенціалу підприємства; 
5) підвищення кваліфікації працівників. 

6) розширення ринків збуту товарів;  

7) підвищення конкурентоспроможності.  

 

Отже, жорсткі умови сучасного ринку змушують власників підприємств 

шукати все нові, більш ефективні, шляхи зростання рентабельності та 

прибутковості від операційної діяльності. Одне з найважливіших значень для 

забезпечення умов для постійного збільшення прибутку та рентабельності – це 

їх якісне планування. При глибокому факторному аналізі впливу основних 

показників на ефективність діяльності підприємства, можна визначити, які види 

продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість, та 

як нівелювати негативний вплив окремих чинників на рентабельність 

операційної діяльності підприємства. 

Список використаної літератури: 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ПГЗК» 
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Остроградського 

 

У сучасному світі, конкурентоспроможність є важливим аспектом 

розвитку та прибутковості підприємства. Підприємства постійно знаходяться у 

пошуку напрямів та можливостей розвитку. В умовах нестабільності  для 

підприємств важливим завданням є вихід на нові ринки та здатність на них 

конкурувати. Тож, підприємства знаходяться у постійному пошуку своїх 

переваг. 

Проблема конкурентоспроможності була висвітлена у роботах як 

вітчизняних так і зарубіжних вчених. Серед них Е. Альтман, І. Ансофф, 

Т. Бейтмен,  Д. Болл, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж-Ж. Ламбен, В. Маккалах, 

К. Макконнелл, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, С. Шелл, Г.Л. Азоєв, 

В.Д. Базилевич, В.Л. Бєлоусов, З.М. Борисенко, А.С. Гальчинський, 

Є.П. Голубков, Б.М. Данилишин, П.С. Зав’ялов, Ю.В. Макогон, О.Г. Нефедова, 

В.П. Семиноженко, А.О. Старостіна, Х.А. Фасхієв, Р.А. Фатхутдінов, А.Ю. 

Юданов та інші. 

Для забезпечення стабільного функціонування підприємств необхідно 

більш детально вивчати проблему конкурентоспроможності, постійно 

займатись пошуком напрямів її покращення, знаходити усі можливості і 

переваги над своїми конкурентами та формувати таку стратегію, що 

забезпечить конкурентоспроможність підприємства. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/publikaciyi-vorobyovoyi-larisi-dmitrivni#overlay-context=uk
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Аналіз конкурентоспроможності продукції проведемо на прикладі ПрАТ 

«ПГЗК». 

Була проведена оцінка конкурентоспроможності досліджуваного 

підприємства на основі показників ефективності його діяльності . За допомогою 

SWOT-аналізу були проаналізовані сильні та слабкі сторони підприємства, 

були визначені усі можливості та загрози. За результатами аналізу була 

сформована матриця SWOT-аналізу. 

Для оцінки важливості кожної з виявлених загроз і можливостей 

результати аналізу були зведені у таблиці 1. SWOT-аналіз надав можливість 

визначити, яке положення займає підприємство на галузевому ринку, виявити 

усі фактори, що впливають на здатність підприємства конкурувати. 

Таблиця 1 

Матриця SWOT ПрАТ  «ПГЗК» 

  

Можливості: 

 І.Розширення ринку збуту; 

 ІІ. Розвідання більшої 

кількості родовищ   

ІІІ. Збільшення обсягів 

виробництва та реалізації  

IV. Зниження ціни  

V. Підвищення рівня якості 

продукції . 

Загрози:  

І. досить сильні конкуренти;  

ІІ. нестабільність попиту;  

ІІІ. Інфляція;    

IV. Економічна криза в країні;   

V. Зниження рівня цін на 

світовому ринку. 

Сильні сторони:  

1.Високий рівень 

кваліфікації працівників 

підприємства;  

2.Висока якість 

продукції; 

3. Нове устаткування, яке 

відповідає самим 

високим світовим 

стандартам;  

4.Висока частка ринку;  

5. Високий рівень 

заробітної плати. 

СІМ 

- можливість розширити 

ринок збуту за допомогою 

високої якості продукції, 

високої кваліфікації  

персоналу;  

- розвідати нові родовища за 

допомогою нового 

устаткування;  

- збільшити обсяг 

виробництва та реалізації, 

маючи імпортне 

устаткування та високу 

кваліфікацію персоналу;  

- знизити ціну та підвищити 

якість продукції завдяки 

придбаного нового 

обладнання та 

перекваліфікації персоналу. 

СІУ 

- обійти конкурентів за 

допомогою оновлення парку 

устаткування, підвищення 

кваліфікації персоналу;  

- збільшити попит на свою 

продукції, беручи за ціль 

постійне покращення її якості;  

- залишитись на плаву при 

кризовій ситуації в країні за 

допомогою великої частки ринку 

та високої якості продукції. 
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Слабкі сторони: 

 1.Низька зацікавленість 

рядових співробітників у 

розвитку підприємства;  

2.Ціни на сировину та 

матеріали не стабільні;  

3.Недостатній рівень 

широти та глибини 

асортименту;  

4.Нестійке фінансове 

становище; 

 5.Високий рівень 

залежності від 

кредиторів. 

СЛМ 

- розширенню ринку збуту 

можуть завадити недостатній 

рівень широти та глибини 

асортименту та нестійкого 

фінансового стану 

підприємства;  

- збільшенню обсягів 

виробництва та реалізації  

також зниженню ціни може 

завадити нестабільність цін 

на сировину та матеріали та 

високий рівень залежності від 

кредиторів. 

СЛЗ 

- стати не 

конкурентоспроможним через 

недостатній рівень широти та 

глибини асортименту, нестійкий 

фінансовий стан  та високий 

рівень залежності від 

кредиторів;  

- загроза зменшення попиту 

через вузький асортимент та не 

стабільність цін на сировину та 

матеріали; 

 - недієздатність при кризовому 

становищі країни через високий 

рівень залежності від 

кредиторів;  

- постраждати від інфляції через 

нестійке фінансове становище. 

 

За даними таблиці 1, можна зробити висновки, що на даний момент 

підприємство має велику частку зовнішнього ринку; має високу якість 

продукції у порівнянні зі своїми конкурентами; проводить постійне навчання  

задля підвищення кваліфікації персоналу; оновлює основні засоби. При цьому 

підприємство має нестійкий фінансовий стан та високий рівень залежності від 

кредиторів, також не славиться широким асортиментом продукції. 

Ми визначили, що підприємство має можливість розширювати свої ринки 

збуту, збільшувати обсяг випуску та реалізації продукції, знижувати ціни та 

підвищувати якість продукції, завдяки свої сильним сторонам, які наведено у 

табл.1. Але підприємство має такі загрози як сильні конкуренти на ринку, 

нестабільність попиту на свою продукцію, економічна криза в країні, 

залежність від інфляції, але завдяки сильним сторонам підприємство має 

можливість уникнути частку загроз та залишить на плаву. 

ПрАТ «ПГЗК» вже займає конкурентне місце на внутрішньому ринку, так 

як славиться найбільш якісним виготовленням окатків. Також підприємство має 

можливість зайняти провідне місце на світовому ринку залізорудної 

промисловості.  

Основними чинником конкурентоспроможності підприємства є його 

продукція. Продукція ПрАТ «ПГЗК» має найбільш якісну продукцію в країні, 
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але ціни на неї такі ж високі як і у конкурентів. Щоб зменшити ціну потрібно 

зменшити собівартість продукції. Для цього підприємство закупило нове 

обладнання, яке дасть змогу зменшити витрати на виробництво та реалізацію 

продукції. Постійна перекваліфікація персоналу збільшить продуктивність 

праці, що позитивно вплине на якість продукції та зменшення витрат на її 

випуск та реалізацію. Потрібно збільшувати мотивацію персоналу, наприклад 

надання премій за виконання плану, зменшення обсягу браку та ін. 

Наразі багато підприємств покидають ринок залізорудної промисловості 

через падіння цін на їх продукцію. Це дасть зможу ПрАТ «ПГЗК» завоювати 

більшу частку ринку та збільшити попит саме на свою продукцію. У 

підприємства є великі шанси, так як якість продукту є високою, крім того 

підприємство постійно оновлює основні фонди, що допоможе зменшити 

витрати та ще покращити якість продукції. 

Полтавський ГЗК знаходиться близько до джерел сировини. Видобуток 

сирої руди для котунів виробляється комбінатом дома. Обсяг покладів руди, з 

урахуванням якої працює комбінат, розрахований орієнтовно розробці 

впродовж двохсот років. Це зменшує витрати на закупівлю сировини та 

матеріалів зі сторони, що також підвищує конкурентоздатність продукції. 

Тож, ПрАТ «ПГЗК» слід користуватись тим, що має досить 

конкурентоспроможну продукцію. Залишається розширювати ринки збуту, 

зменшувати витрати на випуск та реалізацію продукції, підвищувати її якість та 

слідкувати за інноваційними процесами світу і постійно покращувати 

технологію виробництва та управління. 
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Світова економіка слідує неперервній динамічній моделі розвитку, в 

межах якої підприємства є основними вузлами, що пов'язані в складній мережі.  

Кожне підприємство, яке працює в умовах ринкової економіки, не може 

існувати без чітко розробленої ефективної стратегії. Ключове завдання 

підприємства полягає в пошуку шляхів подолання конкуренції на ринку та 

забезпеченні високих темпів економічного розвитку компанії за достатньої 

фінансової стійкості.  

У роботі представлено основні підходи щодо формування стратегій, 

висвітлено сильні та слабкі сторони різних типів стратегій на основі даних 

періодичних видань, звітів та міжнародних досліджень з цього питання. 

Термін «стратегія» спочатку використовувався у військовому середовищі 

при керівництві армією, що ставив за мету досягнення перемоги, з часом він 

також використовувався в управлінні регіоном або для глобального управління 

та планування, яке потім перейшло у ділове середовище.  

Шляхи формування ефективної стратегії можна безпосередньо розглядати 

як «функцію, визначену інформацією, що приймає цінність у безлічі 

альтернатив, існуючих у той момент» [1]. 

Шляхи формування стратегій за І. Ансоффом складаються з чотирьох 

елементів: географічного зростання, яке базується на продукті/ринку праці, що 

веде до напрямку діяльності підприємства; отримання конкурентної переваги 

на основі визначення сильних сторін кожного продукту/ринку праці; ефективне 



 23 

використання ресурсів; гнучкість, що базується на ресурсах та 

міждисциплінарних знаннях [1]. 

Г. Хофер та Д. Шендель визначають стратегію як основну структуру 

розподілу ресурсів, їх взаємодію із навколишнім середовищем, та вказують на 

те, як це працює в процесі досягнення поставлених цілей [1]. 

Г. Мінцберг дає п’ять кроків щодо формування ефективної стратегії: план 

вирішення ситуації; тактика розкриття наміру конкурентів; модель дій; позиція 

на ринку; перспектива як спосіб сприймання зовнішнього середовища [1].  

Синтетичне та чітке роз’яснення дає О. Ніколеск, згідно з яким стратегія 

представлена у вигляді вирішення таких завдань, як визначення основних цілей 

організації у довгостроковій перспективі, основних способів їх досягнення, 

враховуючи обсяг наявних ресурсів, з метою отримання конкурентної переваги 

відповідно до місії організації на довготривалий період часу [2]. Результати 

висвітлення сильних і слабких сторін найбільш поширених типів стратегій 

представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика основних типів стратегій 

Тип стратегії Переваги Недоліки 

Спеціалізація - фокус на одному напрямку; 

- спрощення адміністрування; 

- більш ефективне управління; 
- консолідація ресурсів; 

- підвищена продуктивність. 

- більш високий ризик бути 

технологічно застарілим; 

- зниження можливостей адаптації до 
навколишнього середовища. 

Стратегії розвитку - збільшення можливостей ведення 

переговорів; 

- розвиток у результаті конкурентної 

боротьби; 

- економічна консолідація. 

- більші обсяги інвестицій; 

- ризикована альтернатива. 

Внутрішнє 

зростання 

власними силами 

- розвиток на основі власних резервів при 

наявності високої конкуренції на іноземних 

ринках 

- тривалий період досягнення цілі. 

 

Франчайзинг - швидка глобалізація бренду з низьким 

рівнем інвестицій; 

- зменшення фінансових ризиків; 

- менше перешкод у роботі на місцевому 
реальному ринку нерухомості, наймі та 

навчанні персоналу, що працює в магазинах 

франчайзі 

 

- можливі низькі прибутки для 

франчайзера; 

- існує ризик того, що франчайзі стане 

конкурентом франчайзеру; 
- труднощі у надходженні доходів 

материнській компанії; 

- товари або послуги є більш 

стандартизованими; 

- дія місцевого законодавства. 
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Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що шляхами 

формування ефективної стратегії є генеральна, збалансована програма дій, яка 

встановлює пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та 

розподіл ресурсів для їхнього досягнення. 

Підприємство має постійно пристосовуватися до ринкових умов, 

визначити ресурси, використовувати їх ефективно, щоб бути достатньо 

гнучким та отримати на ринку конкурентну перевагу у довгостроковій 

перспективі. 

Успішна стратегія базується на доданій вартості, яку вона надає, з 

урахуванням особливостей, привабливості сектора та фази зрілості ринку, що 

зрештою допомагає підприємству отримати вигідну та конкурентну позицію. 

Стратегії, що використовуються компаніями, можуть мати широкий спектр 

форм.  

Отже, шляхи формування ефективної стратегії підприємства є 

невід’ємною складовою його ефективного функціонування та здійснення 

оптимізованої роботи, послідовністю досягнення необхідних цілей та 

мінімізацією витрат при несприятливій кон’юнктурі ринку.  
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Ринок цінних паперів відіграє важливу роль у формуванні економічної 

системи країни, сприяє розширенню ринкових відносин, інтеграції в систему 

світового ринку капіталу. Фондовий ринок виконує функції переміщення та 

акумуляції капіталів від інвесторів до виробництва за допомогою цінних 
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паперів та забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів. 

Інтернет-трейдинг це спосіб доступу до торгів на валютній, фондовій або 

товарній біржі з використанням інтернету як засобу зв’язку. Даний напрям на 

сьогоднішній день дуже поширений і популярний, адже доступний всім, хто 

має інтернет та надає реальний доступ до торгів на біржі з можливістю 

торгуватися не лише зі стаціонарних точок.  

Сильною стороною інтернет-трейдингу є те, що разом із стандартними 

можливостями, такими як проста аналітика, одержання  інформації та 

виконання продажу і купівлі акції, є додаткові можливості такі як: 

кредитування маржинальне, технічний аналіз, перенос інформації в 

спеціалізовані програми аналізу даних, автоматизація бухгалтерських та 

торговельних операцій, розрахункові операції, он-лайн консультації з 

фахівцями. 

Серед переваг інтернет-трейдингу можна виділити наступні:  

- високий освітній рівень більшості інвесторів; 

- значне поширення інтернету;  

- доступ до інформаційної системи не обмежується територіально; 

- наближеність до ринку;  

- висока швидкість отримання і передачі інформації для учасників ринку. 

Незважаючи на поширеність інтернет-трейдингу по всьому світу, в 

Україні даний напрям не розвинений. Зокрема, перешкодами для його розвитку 

виступає невеликий фондовий ринок, низька ліквідність акцій, висока вартість 

розробки та впровадження технологій для електронної торгівлі. 

Отже, інтернет-трейдинг набуває все більшої всесвітньої популярності, 

завдяки свої простоті та доступності, можливості працювати через інтернет 

будь де, не вимагаючи при цьому створення окремого робочого місця та без 

відриву від основної діяльності, при цьому доходити не залежать від 

економічної ситуації у конкретно взятій країні. 
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An industrial enterprise has the right to expect all its business partners to comply 

with all applicable laws, including anti-corruption laws, in connection with the 

business activities of the enterprise. 

An enterprise may be held accountable for any corruption actions committed by 

interested business partners. In particular, the enterprise personnel must comply with 

the provisions provided for by the compliance policy, as well as in other relevant 

regulatory documents relating to the selection, preservation and use of interested 

business partners. Interested business partners must undergo a comprehensive 

analysis, sign contracts in writing before undertaking any activity for or on behalf of 

the enterprise, and receive payment solely in accordance with the terms of the 

contract. Negotiations on all contracts with interested business partners, as well as 

their conclusion and management, should be carried out in accordance with the anti-

corruption regulatory documents governing such contracts. 

All written agreements with interested business partners should include 

reasonable and appropriate remuneration, as well as conditions for compliance with 

the established requirements. In accordance with the requirements of the enterprise 

compliance policy, contracts with interested business partners should include the 

main provisions of compliance policy. 
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If the interested business partner is a joint venture partner, then the venture may 

be held accountable for corrupt actions by the joint venture partners, and must take 

appropriate measures to ensure the implementation of adequate internal control 

standards even by those joint ventures in which she is not a controlling partner. 

If the interested business partner is an intermediary, agreements with it can lead 

to anti-corruption issues, and negotiations on them, as well as their conclusion and 

management, should be carried out in accordance with the company's anti-corruption 

regulatory documents covering mediation agreements. 

Intermediaries and agents often participate in transactions on the basis of a 

commission, assignment or agency agreement, contribute to the successful conclusion 

of transactions and further fulfillment of obligations under them. At the same time, 

intermediaries are often embedded in a transaction in order to overestimate the cost of 

goods sold or services provided, and to include corruption payments in it. In this 

regard, enterprises in the anti-corruption policy include a separate guide to reducing 

corruption risks when working with intermediaries and agents. The management 

usually provides for a preliminary study of intermediaries and agents, as well as the 

inclusion in the contracts of the duty of intermediaries and agents to create internal 

documents and procedures aimed at preventing corruption. In the course of the study, 

enterprises seek to find out whether the intermediary organization has the necessary 

licenses, in the case of licensed activities, whether managers and employees have the 

necessary education and experience in the area of intended cooperation. 

Along with this, information is usually requested on the beneficial owners of 

intermediaries and agents, and accessible measures are taken to determine the 

possible existence of corrupt relations in state and local bodies. Increased attentions is 

paid to intermediary organizations created shortly before their involvement in the 

transaction, registered in offshore jurisdictions or have accounts in offshore banks. 

If the participation of intermediaries is offered by a business partner, enterprises 

usually require an explanation of the participation of the intermediary in the 

transaction, information about its role in the transaction and the amount of 

remuneration received. The company involved in the transaction of the intermediary, 
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must justify the need for his participation, explain the role in the transaction and 

disclose the amount of remuneration. In this case, an analysis of the compliance of 

the remuneration amounts with the usual market practice is carried out. The 

mediator’s excessive remuneration may include corrupt payments. The enterprises 

also study the previous activity of the mediator proposed by the partner and 

determine that he has the necessary business experience in the relevant field. 

Particular attention is paid to attracting intermediaries under contracts, settlements on 

which are carried out using budgetary funds and extra-budgetary funds, attracting 

several intermediaries engaged in similar activities and performing similar functions 

under the contract. 

References: 
 

1.Косенко О.П. Удосконалення трансфертних цін на об’єкти інтелектуальної власності / 

О.П.Косенко, П.Г.Перерва // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та 

його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових 

праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з 

проблем інтелектуальної власності (м. Київ, 27 вересня 2018 р.) / НДІ інтелектуальної 

власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2018.- С.137 – 143. 

2.Nagy, Szabolcs Monitoring of innovation and investment potential of industrial enterprises / S. 

Nagy, P. Pererva // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матеріалів 10-ї 

Міжнар. наук.-практ. конф., 18 травня 2018 р. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 88-89. 

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

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

4.Перерва, П.Г. Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на 

засадах синергетичного бенчмаркінгу / П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва, Н. П. Ткачова // 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво 

в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 167-174. 

5.Reichling, P. Anticorruption compliance / P.Reichling, P.G.Pererva // Стратегії інноваційного 

розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард–2017" : тр. 

8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: П. 

Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 210-212.  

6.Райхлинг, Петер Разработка системы мониторинга инновационного развития 

машиностроительного предприятия / П.А.Орлов, П.Райхлинг, В.Н.Тимофеев // Вестник 

Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность 

производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 62. – С. 104-109.  

7.Reichling, P. Estimation of commercial value of patents / P.Reichling, P.G.Pererva // 

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. – С.22-25.  

8.Райхлин, П. Комплаенс-риски в банковской сфере / П.Райхлин, П.Г.Перерва // 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information 

technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї 

міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. 

Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 67.  



 29 

9.Nagy, Szabolcs Digital economy and society – a cross country comparison of Hungary and 

Ukraine / S.Nagy // Вісник НТУ «ХПІ»" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ 

"ХПІ", 2017. – № 46 (1267). – С. 174-179. 

10. Ткачов, М.М. Оцінювання збитків правовласників від контрафактної діяльності на ринку 

автозапчастин [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / 

Максим Михайлович Ткачов; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т".– Харків, 2016.– 21 с. 

11. Sikorska, M. Compliance service at guest services enterprises / M.Sikorska, György Kocziszky, 

P.G.Pererva // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 жовтня 2017 р. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 389-391. 

12. Перерва П.Г., Нагі С., Кобєлєва Т.О. Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та 

маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності // Вісник НТУ 

«ХПІ». 2018. №15. 

13. 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. – Харків : 

НТУ "ХПІ", 2017. – C. 140-143. 

14. Перерва, П.Г. Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні 

категорії антикризового управління / П.Г.Перерва, Т.О.Кобєлєва, В.Л.Товажнянський // 

Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та 

ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 59 (1168). – С. 148-152. 

15. Kocziszky, György Anti-corruption compliance in the enterprise's program [Electronic resource] / 

G.Kocziszky, M.Veres Somosi, P.G.Pererva // Стратегічні перспективи розвитку економічних 

суб'єктів в нестабільному економічному середовищі.– Кременчук, 2017. – С.164-167.  

16. Nagy, Szabolcs Estimation of economic efficiency of power engineering / S.Nagy, M.Sikorska, 

P.Pererva // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 

розвиток : матеріали 10-ї Ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2018 р. – Харків : 

ХНУБА, 2018.  – С. 3-6. 

17. Nagy, Szabolcs Current evaluation of the patent with regarding the index of its questionnaire / 

S.Nagy, M.Sikorska, P.Pererva // Сучасні підходи до креативного управління економічними 

процесами : матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квітня 2018 р. – Київ : НАУ, 2018. – С. 21-22. 

18. Перерва, П.Г. Практический маркетинг / П.Г.Перерва.- Выпуск 1. Термины и 

определения / Справочник менеджера промышленного предприятия.- М.: НПО «Реклама, 

информация, маркетинг», 1991.- 96 с. 

19. Kocziszky, György Compliance risk in the enterprise / G.Kocziszky, M.Veres Somosi, 

T.O.Kobielieva // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 

перспективи, ефективність "Форвард–2017" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 

студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: Є.М.Строков, О.М.Гуцан. – Харків : НТУ 

"ХПІ", 2017. – С. 54-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

2 ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНІ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 
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Солошич Олександр Миколайович, доктор філософії з інженерії 

Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, 

Китайська народна республіка. 

 

Після проголошення незалежності в Україні було започатковано 

багатоступінчастий процес трансформації національної економіки. Він охоплює 

проведення приватизації, земельної реформи, формування системи валютно-

грошових відносин, становлення нових законодавчих інституцій. 

Розвиток малого підприємництва у нашій державі нині є необхідним і 

досить актуальним. За умов інтенсифікації глобалізаційних тенденцій, 

кризового характеру макроекономічних процесів, неналагодженої міжнародної 

кооперації малий бізнес може стати рушійною силою розвитку української 

економіки, оскільки підтримуватиме ефективну внутрішньогалузеву 

конкуренцію на національному ринку. 

Однак нині в українській економіці існує велика кількість бар'єрів для 

забезпечення ефективного функціонування малого підприємництва. Так, 

розвиток малого бізнесу характеризується високою динамічністю, 

нерівномірністю, хаотичністю, суперечливістю, мобільністю, але у той же час 

він є нестабільним, і тому потребує більше уваги з боку державних органів, 

узгодженості центральної і місцевої влади, забезпечення достатнього 
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фінансування тощо [1]. 

Розподіл малих підприємств по областям в Україні наразі є дуже 

нерівномірним. Він визначається різними територіальними умовами, такими як: 

а) економічний потенціал; 

б) забезпеченість ресурсами; 

в) регіональна спеціалізація; 

г) рівень інвестиційної активності; 

д) стан інфраструктури ринку; 

е) особливостями взаємодії державних органів і підприємницьких 

структур [2]. 

Врахування даних регіональних особливостей сприятиме якісній розробці 

та реалізації заходів державної підтримки. 

На сьогоднішній день Україна знаходиться далеко позаду навіть країн 

Центральної та Східної Європи за розвитком малого підприємництва. Так, у 

Польщі на тисячу жителів припадає 51,1 підприємств малого бізнесу, у Чехії – 

12,7, в Україні – 4,5. На думку авторів це обумовлено саме недостатнім рівнем 

підтримки з боку держави: недосконале законодавство у даній сфері, низький 

рівень якості формування й реалізації державних програм та мізерна фінансова 

допомога. Кількість суб'єктів господарювання у малому бізнесі в Україні також 

є нестабільною, про що свідчать дані рисунку 1. 

 

Рис. 1 Динаміка кількості малих підприємств (з розподілом за їх 

розмірами) в Україні (сформовано за даними [3]) 

 

Аналізуючи особливості розвитку малого підприємництва в Україні, крім 
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кількості суб'єктів малого бізнесу важливим є врахування кількості зайнятих та 

кількості найманих працівників у даній сфері за 2012-2017 рр. (рис. 2). 

 

Рис. 2 Динаміка кількості персоналу малих підприємств в Україні 

(сформовано за даними [3]) 

 

За даними представленими на рисунку 2 відмітимо наявність тенденції до 

скорочення кількості як зайнятих працівників, так і найманих працівників. 

На нашу думку, за такої ситуації потрібне активне стимулювання 

розвитку малих підприємств державою, зокрема, слід запровадити ряд пільг для 

малого підприємництва. Так, встановлення фіксованої ставки податку 

дозволить отримувати суб'єктам господарювання більший прибуток, що 

сприятиме підвищенню якості наданих послуг та зростанню мотивації осіб при 

започаткуванні малого бізнесу, а це, у свою чергу, сприятиме збільшенню 

надходжень у державний бюджет та в цілому позитивно впливатиме на 

суспільство. Підтримка держави також може проявлятися у вигляді тендерів, 

державних закупівель, зменшенні податків, створенні та забезпеченні пільгових 

умов кредитування, яка за умови її раціональної реалізації загалом сприятиме 

збалансованому розвитку національної економіки. 

Список використаної літератури: 
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Залучення інвестицій пов’язано із проблемою їх обмеженості, що 

свідчить про необхідність обґрунтування як інвестиційних переваг при виборі 

об’єкта, так і претензій кожного окремого підприємства на право отримання 

інвестиційних ресурсів.  

Керівникам господарського суб’єкта та безпосередньо інвесторам 

необхідна достовірна і точна інформація про фінансово-господарську 

діяльність, а також можливості найбільш ефективного управління 

господарськими процесами для покращення стійкості підприємства, 

підвищення його конкурентоспроможності та збільшення доходу. Як показує 

опитування керівників підприємства, окремої стратегії для розвитку 

інвестиційної привабливості на підприємствах, як правило, не існує, і навіть ті 

підприємства, що мають в штаті директорів з розвитку, стратегічні групи 

розвиту бізнесу, також починають працювати над інвестиційною 

привабливістю лише тоді, коли гостро постає питання необхідності залучення 

інвестицій [1]. 

Стратегія підвищення інвестиційної привабливості підприємства тісно 

пов’язана з виробничою, фінансовою, маркетинговою стратегіями і повинна 
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бути невід’ємною частиною загальної корпоративної стратегії підприємства, що 

потребує інвестицій для забезпечення свого стратегічного розвитку.  

В стрімко змінному зовнішньому середовищі неможливо досягти успіху в 

управління інвестиційною привабливістю підприємства, не маючи чіткої 

стратегії її розвитку. 

Розробку стратегії забезпечення і посилення інвестиційної привабливості 

підприємства доцільно здійснювати в такій послідовності: оцінка рівня 

інвестиційного потенціалу підприємства та  його інвестиційної привабливості; 

визначення обмежень і орієнтирів стратегічного розвитку; виділення об’єктів 

реструктуризації; формування комплексу стратегічних альтернатив; розробка 

рекомендацій щодо гармонізації складових інвестиційної привабливості; 

розробка стратегій підвищення інвестиційної привабливості та інвестиційного 

потенціалу підприємства. 

Запропонований підхід до розробки стратегії забезпечення та підвищення 

інвестиційної привабливості підприємства дозволяє забезпечити гармонізацію 

внутрішньої і зовнішньої його складових. 

Як показали проведені теоретичні дослідження, інвестиційна 

привабливість формується під впливом комплексу різноманітних факторів, 

сукупний вплив яких, та наявність механізму корегування цих факторів 

формують систему управління інвестиційною привабливістю підприємства. До 

комплексу таких факторів можна віднести наявність системи обгрунтованих 

стратегій розвитку за різними напрямками діяльності підприємства та загальної 

корпоративної стратегії, рівень корпоративного управління та корпоративної 

культури, рівень організації управлінського обліку та контролінгу, наявність 

ефективного кадрового та інноваційного потенціалу, наявність ефективної PR 

стратегії тощо [3]. 

Механізм забезпечення інвестиційної привабливості є складною 

категорією, яка передбачає комплекс заходів багаторівневого впливу з 

задіянням механізмів цілої низки як внутрішніх механізмів підприємства, так і 

механізмів регіонального і державного управління. На рівні підприємства 
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забезпечення інвестиційної привабливості реалізується через здатність 

управлінської ланки збалансувати використання сильних сторін підприємства в 

контексті використання сприятливих факторів зовнішнього середовища та 

мінімізувати вплив негативних чинників зовнішнього середовища шляхом 

задіяння внутрішніх компенсаторів [3].  

На сьогодні в залученні інвестицій, особливо в інноваційні сфери 

діяльності, існують проблеми соціально-психологічного характеру, пов’язані з 

відсутністю сформованого інноваційного менталітету у вітчизняних 

бізнесменів, що проявляється у їх нездатності приймати рішення в умовах 

високої невизначеності майбутніх результатів, швидко орієнтуватися у 

мінливому економічному середовищі, в несхильності до підприємницького 

ризику. Залученню інвестицій перешкоджають також і нерозвиненість системи 

інноваційно-інвестиційної інфраструктури, інформаційно-комунікаційних 

засобів і систем, що породжує незабезпеченість повною, надійною нормативно-

правовою та комерційною інформацією [2]. 

Підприємство, безумовно, може сформувати власну програму заходів 

підвищення інвестиційної привабливості, виходячи із власних індивідуальних 

особливостей і сформованої кон’юнктури ринків капіталу, але її повна та 

ефективна реалізація неможлива без задіяння механізмів регіонального та 

державного інноваційно-інвестиційного розвитку, покращення інвестиційного 

клімату в країні, реалізації комплексної державної стратегії підвищення 

інвестиційної привабливості національної економіки. 
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Інноваційна діяльність підприємства на сучасному етапі передбачає 

створення, використання, впровадження новацій з метою підтримки 

конкурентоспроможності підприємства на ринку, збільшення рентабельності та 

прибутку підприємства. Одним із найсуттєвіших інструментів, який дозволяє 

підприємству тримати стійку позицію на ринку та мати перевагу над 

конкурентними підприємствами є управління інноваційною діяльністю. 

За сферою застосування інновації можна поділити на: продуктові 

інновації, технологічні інновації, управлінські інновації та  інновації соціальні. 

Сутність технологічної інновації підприємства полягає в отриманні 

переваги над конкурентами і збільшенням прибутку не за допомогою 

коригування цін, а шляхом постійного оновлення асортименту товарів (робіт, 

послуг) та розширення напрямів діяльності підприємства, шляхом оновлення 

технології виготовлення продукту.  

На сьогоднішній день, коли українські підприємства знаходяться в 

кризовій ситуації, застосування інновацій є вкрай необхідною умовою для 

ефективного функціонування підприємств. Згідно з трактуванням економічного 

міждисциплінарного словника з менеджменту «криза – різке погіршення 

економічного стану, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні 

виробничих зв’язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні 

безробіття, і у результаті – в зниженні життєвого рівня, добробуту населення» 

[1]. 

Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» об'єктами 
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інноваційної діяльності можуть бути [4]:  

 інноваційні програми та проекти;  

 нові знання та інтелектуальні продукти;  

 виробниче обладнання та процеси;  

 інфраструктура виробництва і підприємництва;  

 механізми формування споживчого ринку і збуту товарної 

продукції.  

Розвиток інноваційного процесу потребує значної кількості ресурсів, 

накопичення необхідної кількості знань та інформації. Наряду з певною 

кількістю механізмів фінансування, основним з них є використання власних 

ресурсів підприємства. Підвищення ефективності роботи та покращення 

прибутковості підприємства можливе за допомогою підвищенням ефективності 

розробки і впровадженням нової техніки, важливістю розвитку раціоналізаторів 

та втілення їхніх розробок. 

Аналіз статистичних даних Державної служби статистики України 

засвідчив наявність невисокої частки підприємств, які проводили інноваційно-

інвестиційну діяльність (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Динаміка питомої ваги інноваційно-активних підприємств 
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Оцінюючи темпи змін питомої ваги підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю, можна спостерігати спад протягом 2002-2009 рр. та 

приріст протягом 2009-2017 рр. Передумовою, що послугувала різкому 

зменшенню питомої ваги підприємств, які займалися інноваційно-

інвестиційною діяльністю, стала економічна криза 2008-2009 рр. в Україні, як 

наслідок світової фінансової кризи. 

Інноваційно-інвестиційна діяльність передбачає залучення коштів у 

створення або вдосконалення нових технологій, продуктів чи послуг. Окрім 

цього одним із першочергових завдань є пошук організаційно-технічних рішень 

виробничого та комерційного характеру для покращення структури та якості 

виробничої сфери.  

За даними Державної служби статистики України, можна зробити 

висновок про помірну інноваційно-інвестиційну активність українських 

підприємств у період 2000-2017 рр., оскільки питома вага промислових 

підприємств, що впроваджують інновації, не перевищила 16,6%. Натомість 

питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової,  

обернено пропорційна питомій вазі промислових підприємств починаючи в 

2007 р. (рис. 2). Для порівняння в США, Японії, та Німеччині 80% від загальної 

кількості підприємств впроваджували інновації. 

 

Рис. 2 Впровадження інновацій на промислових підприємствах 
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Впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємстві  в 

стані кризи несе в собі певний ризик. Тому низький рівень інноваційної 

діяльності та її  інвестування,  є наслідком сукупності таких чинників як: 

 недостатній об'єм фінансування для реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів. Зношеність основних фондів; 

 низькі темпи впровадження високих технологій; 

 нерозвиненість інноваційної інфраструктури. 

Відзначимо, що суттєвими чинниками, які перешкоджають 

упровадженню інноваційних проектів українськими підприємствами, є їхня 

висока вартість за обмеженості фінансових ресурсів. Поширена на ринку 

ситуація, коли після модернізації підприємства та провадження інновацій, 

кінцевий продукт не сприймається користувачем. В такому випадку, оборотні 

ресурси  підприємства суттєво зменшуються. Наступний чинник, так званий 

часовий лаг – це розрив у часі між інноваційною ідеєю та її комерційною 

реалізацією. Має минути певний час, перш ніж підприємство отримає 

потенційну вигоду від часу впровадження інновації.  

Опираючись на данні Державної служби статистики України, можемо 

спостерігати джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств в Україні (рис. 3).  

 

Рис. 3 Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств 
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Як видно з діаграми основним джерелом впровадження інноваційної 

діяльності промислових підприємств є залучення власних коштів. 

Таким чином впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності на 

підприємстві в кризових умовах водночас не позбавлене ризиків, таких як: 

часовий лаг, низький попит на інноваційний продукт, недостатня кількість 

фінансових та кадрових ресурсів, низькі темпи впровадження технологій, 

нерозвиненість інноваційної інфраструктури. Але при ефективному 

використанні стратегій інноваційної трансформації підприємства інноваційна 

діяльність є одним із методів виведення підприємства з кризи. 
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Активна інвестиційна діяльність сьогодні є невід'ємним атрибутом 

ринкової економіки. У часи структурних перетворень національна економічна 

система вимагає удосконалення процесу інвестування, який у результаті має 

забезпечувати її розвиток. Після реалізації реформи децентралізації в Україні 

кожен регіон нашої держави отримав більше можливостей щодо 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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розпорядження інвестиційними ресурсами для вирішення завдань локального 

масштабу. Однак не слід забувати і про необхідність забезпечення 

комплексного розвитку економіки України, що стає можливим завдяки 

досягненню ефекту синергії у процесі регіонального інвестування.  

Обмежуючим фактором у процесі ефективної реалізації інвестицій у 

регіонах є ризики. Загалом представниками підприємств було розцінено ризики 

у інвестиційній діяльності в українській економіці як помірні. За результатами 

опитування респондентів, на загальноукраїнському рівні саме ризик зміни 

ринкової кон'юнктури характеризується найбільшим дестабілізуючим впливом 

на інвестиції (рис. 1). На національному рівні його значимість є дещо вищою за 

середню і становить 4,91 за десятибальною інвертованою шкалою, за якою 

значенню 0 відповідає сильний вплив ризику на інвестиційну діяльність 

господарюючих суб'єктів, а значенню 10 – відсутність даного впливу. За 

даними представленими на рисунку 1 зазначимо, що на сучасному етапі 

інвестування в економіці України є залежним від дій владних структур, якості 

партнерських відносин та трансформаційних тенденцій у вітчизняному 

ринковому середовищі [1]. 

 

Рис. 1 Значимість ризиків інвестиційної діяльності у національному 

масштабі (сформовано за даними [2]) 
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Для дослідження ризиків регіонального інвестування в Україні авторами 

було відібрано шість областей, які є найбільш репрезентативними за 

географічним положенням, а саме: Рівненську, Луганську, Дніпропетровську, 

Полтавську, Чернігівську та Одеську; і обрано п'ять видів ризиків, що є 

найбільш значимими на загальноукраїнському рівні (рис. 2). 

Таким чином, результати опитування засвідчили в цілому наявність 

незначної різниці між регіонами в оцінці ступеня впливу ризиків при реалізації 

інвестиційних рішень. Ризики, які є найбільш значимими на національному 

рівні, у більшості областей характеризуються майже однаковою силою впливу 

(переважно на середньому рівні). Ризики, які мають меншу значимість у 

загальноукраїнському масштабі, отримали більші розбіжності в оцінках 

респондентів (здебільшого у діапазоні середнього та низького рівнів).  

Варто відмітити Одеську область, у якій пошук надійних бізнес-партнерів 

для інвестиційної діяльності є досить складним, що певним чином знижує 

рівень інвестиційної привабливості даного регіону [3], і Рівненську та 

Луганську області, вплив ризиків у яких оцінено як вищий за середній в цілому. 

 Рис. 2 Порівняльна характеристика рівня ризиків у регіонах України (за 

результатами опитування представників підприємств) (сформовано за даними 

[2]) 
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Отже, результати дослідження свідчать про наявність певних 

диспропорцій у можливостях ведення ефективної інвестиційної діяльності у 

регіональному розрізі. Це означає що, якщо у недалекому майбутньому дану 

проблему не буде вирішено, це може призвести до появи більшої різниці у 

економічному та соціальному розвитку регіонів. Уряд нашої держави має 

звернути увагу на дану ситуацію та вжити відповідні заходи щодо нейтралізації 

впливу ризиків у проблемних областях для забезпечення рівномірного розвитку 

національної економіки як цілісної системи.  
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In modern practice, the following planning methods are distinguished: balance, 

regulatory and technical-economic. In addition, there are: program-target, economic 

and mathematical. 

For planning at the level of the economy as a whole, the balance method is 

used. At the level of individual enterprises, it is also used by compiling certain types 
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of balance sheets (Fig.1). 

With the help of the balance method, the principle of balance and proportionality 

is implemented. It is used in the development of forecasts, plans and programs. Its 

essence is to link the needs of the enterprise in various types of products, material, 

labor and financial resources with the possibilities of production and sources of 

resources. 

The balance method involves the development of balances, which is a system of 

indicators in which one part characterizing resources by source of income is equal to 

the other part, showing distribution (use) in all directions of their consumption. The 

results of balance calculations are the basis for the formation of structural, social, fiscal 

and monetary policy, as well as foreign economic activity. Balances are also used to 

identify imbalances in the current period, to open up unused reserves and to justify new 

proportions. 

 
 

The system of balances used in forecasting and planning includes: material, 

labor and financial. Each of these groups includes a number of balances. 

The regulatory method is a method in which the whole system of standards and 

norms is used in the planning process of an enterprise. The essence of the normative 

method lies in the feasibility study of forecasts, plans, programs using norms and 

standards. The latter are used to calculate the need for resources and indicators of their 

Types of balances at industrial enterprises 

 

Material (balance of fuel, equipment, electricity) 

 

Labor (balance of labor, balance of working time) 

 

Financial (balance of cash income and expenses, balance sheet, 

balance of cash transactions) 

 

Comprehensive (balance of production capacity) 
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use. With the help of norms and standards, the most important proportions, the 

development of material production and the non-production sphere are justified, the 

economy is regulated. 

These are norms for the consumption of raw materials and materials, standards 

for production and maintenance, standards for the number, labor intensity, standards 

for the use of machinery and equipment, duration of the production cycle, stocks of 

raw materials, standards for organizing the production process, materials and fuel, 

work in progress, financial standards, etc. 
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Остроградського 

 

Будувaння мaшин вiдiгpaє провiдну poль в рoзвитку тoвaрoвирoбництвa, a 

йoгo прибуткoвicть є oдним iз головних чинникiв eкoнoмiчнoгo тa 

пpoмиcлoвoгo poзвиткy Укpaїни. Завдяки aнaлiзy пoкaзникiв eфeктивнocтi 

кoжнoї cфepи пiдпpиємcтвa можна визнaчити eкoнoмiчний piвeнь тa йoгo 

пepcпeктиву в мaйбyтньoмy. 

Для тoгo, щoб вижити в yмoвax pинкoвoї eкoнoмiки тa нe дaти 

мoжливoстi підприємству збaнкpyтувати, важливо розуміти, як кepyвaти 

фiнaнcaми, якoю пoвиннa бyти форма і cтpyктypa кaпiтaлy зa cклaдoм тa 

джepeлaми її yтвopeння, якy чacткy мають cтaнoвити влacнi кoшти, a якy – 

запoзичeнi [1]. 

Найбільш прибутковою галуззю нашої країни є промисловість, ocoбливo 

ceктop мaшинoбyдyвaння, щo зaбeзпeчyє oблaднaнням yci гaлyзi eкoнoмiки (11 

тиc. пiдпpиємcтв, зaдiянo в гaлyзi бiльшe 22% нaceлeння кpaїни [2, c. 30]). 

Нa сьогодні oцiнкa фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoгo cтaнy пiдпpиємcтвa є 

дoстатньо aктyaльнoю для бyдь-якoгo cyб’єктa гocпoдapcькoї дiяльнocтi в 

Укpaїнi чи за кордоном. Тому що, в yмoвax pинкoвиx вiднocин набуває 

поширення caмocтiйнicть пiдпpиємcтв, їx eкoнoмiчнa i пpaвoвa 

вiдпoвiдaльнicть. 

Кoжнe пiдпpиємcтвo caмocтiйнo нeсe вiдпoвiдaльність зa cвoю poбoтy тa 

yxвaлює piшeння щoдo пoдaльшoгo можливого poзвиткy. Як нacлiдoк, виживaє 
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тoй, xтo нaйкpaщe викopиcтoвyє ресурси, що має з мeтoю oтpимaння 

мaкcимaльнoго пpибyткy зa peзyльтaтaми здiйcнeння гocпoдapcькoї дiяльнocтi. 

Пpи цьoмy спостерігається piзке зpocтaння знaчeння aнaлiзy фiнaнcoвo-

гocпoдapcькoї дiяльнocтi cyб’єктiв гocпoдapювaння. 

Ринкові перетворення пpивepнyли неабияку yвaгy дo дocлiджeння 

тeopeтичниx тa пpaктичниx пpoблeм пoдaльшoгo poзвиткy тa пiдвищeння 

результативності фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв як дepжaвнoгo, тaк i пpивaтнoгo 

ceктopa eкoнoмiки Укpaїни. 

Для aнaлiзy пoкaзникiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi булo oбpaнo ПAТ 

«КPEДМAШ» зa пepioд 2015 - 2017 piк.  

Пyблiчнe aкцioнepнe тoвapиcтвo «Кpeмeнчyцький зaвoд дopoжнix 

мaшин» є oдним iз пpoвiдниx пiдпpиємcтв, нa ocнoвi якиx фopмyється 

більшість мaшинoбyдiвних індустрій. Головними різновидами дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa є виpoбництвo acфaльтo- i гpyнтoзмiшyвaльниx ycтaнoвoк, 

зaпacниx чacтин дo ниx, aвтoциcтepн для пepeвeзeння cвiтлиx нaфтoпpoдyктiв, 

кoмбiнoвaниx дopoжнix мaшин piзнoгo пpизнaчeння, тoвapiв нapoднoгo 

cпoживaння, чaвyннoгo тa кoльopoвoгo литвa. Пoєднaння пoтyжнoї виpoбничo-

тexнiчнoї бaзи, нayкoвoгo пoтeнцiaлy, бaгaтopiчнoгo дocвiдy дoзвoляє йoмy 

poзpoбляти й випycкaти якicнy кoнкypeнтocпpoмoжнy пpoдyкцiю: 

acфaльтoзмiшyвaльнi ycтaнoвки, aвтoпaливoзaпpaвники, aвтoбiтyмoвoзи, aвтo 

гyдpoнaтopи, aвтoциcтepни, кoтли для тpaнcпopтyвaння литoгo acфaльтy, 

мaшини для кoмyнaльнoгo гocпoдapcтвa, вyзли, aгpeгaти, зaпacнi чacтини дo 

дopoжньo-бyдiвнoї тexнiки,  виpoбництвo тoвapiв нapoднoгo cпoживaння (кoтли 

oпaлювaльнi КC-ТГ-16, КC-ТГВ-16, КC-Г-16, КC-ТГВ-25; мaшинки зaкaтoчнi 

нaпiвaвтoмaтичнi МЗП-1; пiдcтaвки пiд cклянi бaнки; зaмки вpiзнi; зaмки 

нaклaднi; зaмки виcячi; ящики для iнcтpyмeнтiв; лiйки 10 л [3]. 

Дiяльнicть бyдь-якoгo пiдпpиємcтвa мoжe бyти oцiнeнa зa пeвними 

кpитepiями, щo xapaктepизyють йoгo дiлoвy aктивнicть. Для тaкoї oцiнки ми 

викopиcтaли «зoлoтe пpaвилo eкoнoмiки». 

Оцінюючи динаміку основних показників, необхідно зіставити темпи 
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їхньої зміни, що ми й зробили ( табл.1). Оптимальним є співвідношення, що 

ґрунтується на взаємозв’язку ТРП>ТОР>ТА>100%, де відповідно темпи зміни 

прибутку більші за темпи зростання обсягу реалізації товарів та темпів 

зростання активів. Дане співвідношення означає – якщо прибуток підприємства 

зростає більш високими темпами ніж обсяг продаж продукції, і крім того обсяг 

продажу продукції зростає більш високими темпами, ніж активи, то ресурси 

підприємства використовуються ефективніше. Така залежність означає, що 

економічний потенціал підприємства зростає; ресурси підприємства 

використовуються ефективніше, оскільки економічний потенціал зростає більш 

високими темпами ніж обсяг реалізації; прибуток. 

Таблиця 1 

Показники «золотого правила економіки» ПАТ «Кредмаш» 

Показники 

Сума за рік, тис. грн. Темп зростання, % 

2015 2016 2017 
2016 

до 2015 

2017 

до 2016 

Чистий 

прибуток 
29010 51434 95769 177 186 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

442070 513613 894583 116 174 

Середньорічна 

вартість 

активів 

272000 313000 411417 115 131 

 

Згідно зі співвідношенням, що ґрунтується на взаємозв’язку 

ТРП>ТОР>ТА>100%, ми отримали:  

1) 177% >116% >115% >100% (2016/2015рр.); 

2) 186% >174% > 131% > 100% (2017/2016рр.). 

Дані співвідношення дають змогу зробити висновок, що: 

1) Якщо % отриманих результатів > 100%, то дане підприємство є 

прибутковим та конкурентоспроможним; 

2) Якщо % отриманих результатів < 100%, то дане підприємство є 

збитковим та неконкурентоспроможним. 
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Cтaбiльнe фiнaнcoвe cтaнoвищe, виcoкa кpeдитocпpoмoжнicть 

пiдпpиємcтвa, йoгo cтiйкe становище нa pинкy знaчнoю мipoю oбyмoвлюєтьcя 

йoгo дiлoвoю aктивнicтю. Вoнa xapaктepизyєтьcя бaгaтьмa кoнкpeтними 

пoкaзникaми, зa якими мoжнa cyдити пpo якicнi тa кiлькicнi кpитepiї йoгo 

дiяльнocтi: oбcягax peaлiзaцiї пpoдyкцiї i пocлyг, шиpoтi pинкiв збyтy, 

пpибyткy, вeличинi чиcтиx aктивiв. Обравши декілька з цих кpитepiїв, мoжнa з 

yпeвнeнicтю cyдити пpo дiлoвy aктивнicть пiдпpиємcтвa. 

Oтжe, пpoaнaлiзyвaвши, ПAТ «Кpeдмaш» зa вищe вкaзaними кpитepiями, 

з впeвнeнicтю мoжeмo cкaзaти, щo y 2017 p., нa вiдмiнy вiд пoпepeднix пepioдiв, 

пiдпpиємcтвo мaє пoзитивнy тeндeнцiю poзвиткy, є пpибyткoвим, фiнaнcoвo 

cтaбiльним тa плaтocпpoмoжним. Oднoчacнo зa пpoaнaлiзoвaними дaними 

виднo, щo темп зpocтaння пpибyткy, обсяг реалізації продукції і обсяг реалізації 

активів є нeзнaчним , тoмy cлiд вжити зaxoдiв щoдo нaлaгoджeння дiяльнocтi тa 

poзpoбки дoвгocтpoкoвoї cтpaтeгiї poзвиткy. Для yдocкoнaлeння дiяльнocтi 

тpeбa paцioнaльнo викopиcтoвyвaти зaпacи, змeншyвaти coбiвapтicть пpoдyкцiї, 

poзшиpeння pинкiв збyтy тa cпiвпpaця зi cвiтoвими лiдepaми мaшинoбyдyвaння. 

Дoтpимyючиcь вищe вкaзaниx peкoмeндaцiй, пiдпpиємcтвo вийдe нa вищий 

piвeнь тa дocягнe бiльш cтaбiльнoгo poзвиткy. 
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 За сучасного стану економіки України оперативне та стратегічне 

управління підприємством не може бути ефективним без систематичного 

контролю за доцільністю прийняття управлінських рішень. Ускладнення 

системи управління і посилення впливу факторів зовнішнього середовища 

обумовлюють необхідність створення на підприємствах служби контролінгу. 

 На ПАТ «Укртатнафта» було досліджено організаційну структуру та 

розподіл її повноважень. На підставі отриманих результатів вважаємо 

доцільним введення до організаційної структури служби контролінгу (рис.1). 

Необхідність такого заходу пояснюється тим, що підприємство має стратегічне 

значення для України як джерело створення нафтопродуктів європейської 

якості. Оскільки останніми роками фінансовий стан ПАТ «Укртатнафта» 

характеризується як нестійкий, виникає нагальна потреба створення продуманої 

системи дій щодо забезпечення виживаності підприємства та уникнення 

кризових ситуацій. 

 На першому етапі існування штат служби контролінгу повинен включати 

принаймні 5 осіб, а саме: начальник служби контролінгу; контролер-куратор 

основного цеху (переробка нафти); контролер-куратор допоміжного цеху 

(переробка газового конденсату та  вакуумного газойлю);контролер-спеціаліст з 

управлінського обліку; контролер-спеціаліст з інформаційних систем. 
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Рис. 1 Організаційна структура ПАТ «Укртатнафта» із включенням до її складу служби контролінгу * 

*складено на основі джерела [1] 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРТАТНАФТА» 

Перший заступник Голови 

Правління (ЗГП) 

ЗГП з виробництва 

та капітального 

будівництва 

ЗГП з правових та 

корпоративних 

питань 

ЗГП – начальник 

фінансово-

економічного 

управління 

ЗГП з 

комерційних 

питань 

ЗГП з персоналу 

та соціальної 

сфери 

Головний 

бухгалтер 

ЗГП – начальник 

служби контролінгу 

Служба контролінгу: 

 контролер-куратор 

цехів; 

 контролер-спеціаліст 
з управлінського обліку; 

 контролер-спеціаліст 

з інформаційних систем. 

Юридичний відділ HR Бухгалтерія Відділ збуту Виробничий відділ Фінансово-

економічне 

управління 

Інформація 

Релевантна інформація 

Інформація 

Релевантна інформація 

Релевантна інформація 



Службу контролінгу доцільно підпорядкувати Першому заступнику 

Голови Правління, якому безпосередньо підзвітні також інші відділи, як 

зазначено на рис. 1. Таким чином, начальник служби контролінгу є незалежним 

від начальників інших фінансово-економічних служб, що дозволить робочій 

групі служби контролінгу бути неупередженими при виконанні своїх функцій. 

Функції підрозділу обумовлені його основним стратегічним завданням – 

поліпшенням економічної роботи: 

 оптимізація залежності «виручка-витрати-прибуток»; 

 контроль за найбільш пріоритетними напрямками фінансової діяльності 

підприємства; 

 забезпечення виживаності підприємства шляхом оперативного подолання 

кризових явищ; 

 збір та систематизація релевантної інформації та її надання керівництву. 

Інформаційні потоки, що складають інтерес для служби фінансового 

контролінгу, надаються іншими відділами. Потім ця інформація обробляється 

службою та подається Голові Правління ПАТ «Укртатнафта» у вигляді, 

необхідному для прийняття управлінського рішення. При цьому важливим 

аспектом є забезпечення можливості швидко доводити інформацію до відома 

керівництва. 

Створення служби фінансового контролінгу матиме позитивний ефект на 

фінансовий результат підприємства, незважаючи на додаткові витрати, 

пов’язані зі створенням та обслуговуванням відділу. За умови налагодженого 

інформаційного співробітництва структура управління ПАТ «Укртатнафта» 

стане більш гнучкою та здатною швидко реагувати на мінливі умови паливного 

ринку. 

Список використаної літератури: 

1. Офіційний сайт ПАТ «Укртатнафта» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.ukrtatnafta.com/ 

 

 

http://www.ukrtatnafta.com/
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

 

Китченко Елена Николаевна к.э.н., доцент,  

Базарова Ельвира Дмитриевна, студентка 

Национальный технический университет  «Харьковский политехнический 

институт» 

 

Реклама является неотъемлемой частью коммуникации в современном 

обществе. Она повсюду окружает нас: на улице, в транспорте, на телевидении, 

по радио, в Интернете. С одной стороны, она выступает способом донесения 

информации о товаре/услуге и способом соответствующего воздействия на 

потребителя. С другой стороны, реклама является бизнесом. 

В наши дни мало использовать рекламу лишь как инструмент донесения 

необходимой информации до потребителя. В условиях современной 

конкуренции важно использовать рекламу как средство влияния на сознание 

потребителя, формирование у него определенного отношения к конкретному 

товару. 

Рекламных сообщений становится так много в жизни человека, что они 

начинают вызывать чаще негативные эмоции от такого назойливого характера 

изложения. Поэтому рекламодатели все больше ухищряются делать рекламу 

незаметной, влияющей на потребителей уже на уровне подсознания. 

Рассматривая вопрос о механизме влияния рекламы на потребителя, 

важно обратить внимание на такие модели как AIDA, ACCA, DIBABA, 

DAGMAR и др. Из них стоит віделить популярную и простую в использовании 

модель AIDA, где каждой букве соответствует определенный психологический 

процесс. 

Первая буква аббревиатуры А означает внимание (на англ. Attention). 

Реклама изначально должна привлечь внимание потребителя. Для этого часто 

используют любые эмоциональные приемы: юмор, сострадание, гордость, 

восхищение. Например, в рекламных роликах наиболее эффективно привлекают 

внимание девушки, дети и животные. При этом товар не должен теряться на 

фоне повествования, он должен выступать на первом плане и запомниться. Но 
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что касается уже известных и состоявшихся компаний и брендов, то все чаще в 

дорогих рекламных роликах рекламодатели обращаются к эмоциональному 

воздействию на потребителя через яркие образы, красивую историю и 

музыкальное сопровождение, при этом основной товар всегда показывается 

мимолетно, ненавязчиво. Все потому, что эти компании уже успели 

зарекомендовать себя и приобрели мировую известность, подобными 

рекламными роликами они лишь презентуют свои товары-новинки и 

напоминают о себе. 

Следующим этапом влияния через рекламу является интерес (на англ. 

Interest). Мало просто привлечь внимание потребителя – его необходимо 

удержать. Чтобы это сделать, нужно заинтересовать целевую аудиторию, 

показать выгоды от владения данным товаром и вызвать желание (на англ. 

Desire) приобрести его. 

Последним же этапом в данном процессе является уже сама покупка 

товара, то есть действие (на англ. Action) в ответ на рекламу. 

Эффективность рекламы во многом зависит от психологического 

восприятия рекламы потенциальными потребителями. Восприятие 

представляет собой целостное отражение в коре головного мозга предметов и 

явлений. Так как восприятие осуществляется чаще всего осмысленно, то 

большую роль в процессе восприятия занимает узнавание. Во время проведения 

специальных исследований было обнаружено, что потребители по 

необъяснимым причинам преданы конкретной марке товаров, хотя во время 

проведения испытаний они не смогли отличить одну марку от другой [1]. 

Большое значение в рекламе занимают визуальные образы. Исследования 

показывают, что 30-35% покупателей лучше всего воспринимают сведения о 

товаре визуально, 10-15% - на слух, 7-20% - через ощущения, 5-6% - на вкус, 2-

4% - посредством обоняния. Установлено, что в среднем человек запоминает1/5 

того, что услышит и 3/5 того, что увидит, то есть при визуальном восприятии с 

объяснениями потребитель запоминает 4/5 информации [2]. 

Следовательно, можно говорить о неоспоримом влиянии рекламы на 
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поведение потребителя. А также о том, что рекламодатели делают все 

возможное, чтобы максимально использовать психологию и поведение человека 

во время принятия решения о покупке и формирования определенного 

отношения к торговой марке. 

Список использованной литературы: 

1. Психологические факторы воздействия рекламы на потребителя. Режим доступа: 

studbooks.net/1550323/marketing/psihologicheskie_faktory_vozdeystviya_reklamy_na_potrebitely 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная 

деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. - 364 с. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АЙДЕНТИКИ КОМПАНИИ 

  

Китченко Елена Николаевна к.э.н., доцент,  

Белошкуренко Наталия Григорьевна, студентка 

Национальный технический университет  «Харьковский политехнический 

институт» 

 

В современном мире значение айдентики является ключевым аспектом 

корпоративных коммуникаций. Фирменный стиль играет чрезвычайно важную 

роль в деятельности компании, поскольку это является гарантией успешной 

репутации любого бизнес-проекта. Каждая организация, которая имеет успех 

среди потребителей и составляет живую конкуренцию другими организациям, 

отчетливо следит за качеством своего визуального образа. 

Что же такое айдентика и что она собой представляет? Айдентика 

(фирменный стиль) – это визуальное представление бренда. Айдентика 

создается фирмами для повышения их узнаваемости, передачи идеи, цели и 

задачи организации, а также для создания целостности компании. 

Основная идея айдентики: создание определенного образа фирмы, 

который потребитель будет узнавать с первого взгляда, то есть она направлена 

на то, чтобы помогать потребителю понимать специфику работы компании и 

выделять ее среди многих других.  

Главная цель айдентики: информировать о деятельности компании так, 
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чтобы создаваемый образ укрепился в памяти потребителей и выделял 

особенности компании среди конкурентов. 

Основными задачами создания фирменного стиля являются:  

1. Выделение компании среди аналогичных компаний на рынке.  

2. Создание узнаваемого образа, связанного с самой компанией, и ее 

наименованием и закрепление его в подсознании потребителей. 

Таким образом, айдентика – это визуальное отражение сущности бренда и 

его стратегии позиционирования. Фирменный стиль не только создает образ 

компании, но и формирует определённый идеал, к которому стремится 

компания. Из этого вытекает, что корпоративный стиль нужен как самой 

компании, чтобы выделиться среди конкурентов, так и её клиентам для легкой 

узнаваемости компании, её товаров или услуг среди прочих предложений.  

Немаловажным в айдентике выступает и возможность создать в компании 

собственную корпоративную культуру, сплотить коллектив, сделать его единой 

командой. Давно доказано, что наличие в команде единого фирменного стиля 

помогает сотрудникам быстрее принимать решения, работать более 

эффективно и слажено [1]. 

Возникает вопрос: а что же необходимо для создания правильной и 

понятной айдентики? Для ответа на него, необходимо рассмотреть несколько 

простых правил: 

1. Образность. Чёткая логическая связь между миссией организации и 

её образом.  

2. Целостность. Это система визуальной идентификации, которая 

нацелена на понимание изнанки компании. 

3. Системность. Организация должна быть единой системой и иметь 

четкую миссию, цель и отношения между ними и уметь взаимодействовать с 

другими системами. 

4. «Логотип – не главный!». Это значит, что нужно работать с 

системой визуальной идентификации целиком, а не только над логотипом и его 

составляющими.  
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5. Идеология и система визуальной идентификации. Фирменный 

стиль должен чётко проявлять идеологию компании. Фактически это основа 

компании, в которую входит чёткое понимание своего потребителя, его 

потребностей и системы ценностей, стратегии организации, корпоративные 

ценности, образ и реальная миссия компании. 

6. Коммуникации. Разрабатывая концепцию айдентики, обязательно 

следует заранее продумать, как она будет действовать во внешних 

коммуникациях. 

Таким образом, необходимость айдентики связана с желанием компании, 

в первую очередь, вызвать приверженность целевой аудитории и создать 

впечатление успешной компании, предоставляющей качественные товары и 

услуги. Она остается основным элементом существования организации. Яркий, 

понятный и запоминающийся фирменный стиль дает возможность определить 

какое положение организация занимает на рынке среди конкурирующих фирм. 

Список использованной литературы: 
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3. Андреев С.Н., Андреев Н.М. Фирменный стиль в современном маркетинге // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2009. – №3. – С. 222-230. 

4. Бизюк А.В., Виткаленко Д.О. Методика создания корпоративного стиля // 
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В сучасних умовах більшість українських промислових підприємств 

http://www.mnogo-otvetov.ru/prochie/chto-takoe-ajdentika-i-firmennyj-stil-kompanii/
http://www.mnogo-otvetov.ru/prochie/chto-takoe-ajdentika-i-firmennyj-stil-kompanii/
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стикаються з проблемами обмеженості фінансування інноваційної діяльності, 

відсутності у підприємств сучасної бази для впровадження розробок через 

відсутність необхідного устаткування або його моральну застарілість, з 

проблемами старіння кадрів або взагалі їх відсутності внаслідок активізації 

трудової міграції в країни Європи, з проблемами відсутності чіткої державної 

політика у сфері інноваційної діяльності.  

Всі ці проблеми негативно впливають на процеси управління 

інноваційним розвитком українських підприємств. Крім того велика кількість 

керівників підприємств ще досі не усвідомили необхідності зміни підходів до 

управління розвитком підприємства в умовах переходу до інноваційної 

економіки, яка вимагає нових моделей сприйняття дійсності й відповідних їх 

моделей управління. 

Дослідження наукової літератури з проблематики управління 

інноваційним розвитком підприємств показали, що механізм управління 

інноваційним розвитком представляє собою цілісну систему управлінських 

елементів, прийомів, методів та інструментів впливу на підприємство як 

відкриту систему, функціонування якої спрямоване на успішне провадження 

інноваційної діяльності від генерації ідеї до її ринкової реалізації. 

Функціонування цього механізму спрямоване на постійний пошук і реалізацію 

можливостей інноваційного розвитку в умовах швидкозмінного зовнішнього 

середовища в рамках обраної місії загальної стратегії розвитку підприємства. 

Метою функціонування механізму управління інноваційним розвитком 

підприємства є забезпечення сприятливих організаційно-управлінських і 

фінансово-економічних умов для здійснення інноваційної діяльності та повної 

реалізації інноваційного потенціалу підприємства для забезпечення високого 

рівня  конкурентоспроможності підприємства, стабільності його розвитку з 

максимальним використанням і розвитком власних інноваційних можливостей 

[2, 76]. 

Головною особливістю механізму управління інноваційним розвитком 

підприємства є те, що він повинен бути орієнтований не тільки на внутрішній 
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потенціалу та чинники інноваційного розвитку, а й на всебічне використання 

існуючих та перспективних ринкових можливостей інноваційного розвитку з 

метою досягнення успіху в конкурентній боротьбі та забезпечення сталого 

розвитку [3]. 

Управління інноваційним розвитком повинно охоплювати стратегічні, 

тактичні й оперативні аспекти, бути націленим як на забезпечення зміцнення 

ринкових позицій підприємства у стратегічній перспективі, так і на щоденний 

розвиток його інноваційного потенціалу, реалізацію існуючих інноваційних 

проектів. 

Основу механізму управління інноваційним розвитком підприємства 

складають його інноваційна інфраструктура та інноваційні можливості, 

зумовлені рівнем розвитку його інноваційного потенціалу [1]. 

При формування механізму управління інновайним розвитком 

підприємства необхідно врахвувати зміну парадигми суспільного та 

економічного життя при переході від з індустріальної економіки до економіки 

знань. Нова парадигма передбачає зміщення акцентів на використання творчого 

та інтелектуального потенціалу людини як головного генератора креативних 

ідей та інноватора.  

Механізм управління інноваційним розвитком підприємства повинен 

орієнтуватися на необхідність забезпечення умов для самореалізації, 

самовдосконалення, творчого розвитку персоналу, постійне оволодіння новими 

знаннями, забезпечення покращення професійних здібностей працівників та 

оволодіння новими компетенціями. 

З точки зору загального менеджменту результатом реалізації механізму 

управління інноваційним розвитком підприємства повинна бути технологія 

ухвалення управлінського рішення щодо формування напряму інноваційного 

розвитку підприємства. Така технологія являє собою системну сукупність 

взаємозалежних процедур, що дозволяють розробляти та реалізовувати  

альтернативні рішення, обґрунтувати їх організаційно-економічну ефективність 

на основі стратегічного, ситуаційного та економічного аналізу й здійснювати 
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аргументований вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства з 

урахуванням стану зовнішнього середовища та внутрішнього інноваційного 

потенціалу.  

Таким чином, управління інноваційним розвитком підприємства 

необхідно розглядати як самостійний вид управлінської діяльності, що має 

специфічні особливості, пов’язані з високою нестабільністю та мінливістю 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, необхідністю 

одночасного впливу на широкий спектр функціональних підсистем 

підприємства та високим ступенем невизначеності результатів інноваційної 

діяльності.  
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5 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: НАЯВНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ І КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ 

Білик Анатолій Іванович, магістрант 

Науковий керівник: Кривонос Катерина Олександрывна, к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 

 

Розвиток інформаційних технологій має як позитивний, так і негативний 

ефект. Хоча вони дозволяють швидше розповсюджувати інформацію, 

створювати безпечний простір та доступ користувачам до неї, однак виникає 

можливість розповсюджувати дезінформацію, яка може приводити до 

залякувань в інтернеті, прийнятті хибних рішень та навіть втрати фінансових 

ресурсів. Хоча сама по собі технологія не може на це впливати, існують 

ініціативи, які вона може взяти на себе, щоб постійно вдосконалювати 

суспільство й способи ведення підприємницької діяльності. Тож, актуальним 

питанням постає актуалізація сучасних інформаційних технологій, як 

вітчизняних так і світових.   

Цифрова трансформація в світі змушує змінюватись не тільки технології 

довкола, а й саме суспільство. Можливості та потужність смартфона вже не 

поступаються стаціонарним комп’ютерам, за допомогою WI-FI доступ до 

інтернету можливий майже з будь-якої точки земної кулі, що в свою чергу 

стирає кордони та дозволяє отримати всю необхідну інформацію в будь-який 

час. Важливим є вивчення та вдосконалення не самого інформаційного 

устаткування, а способів і специфіки комунікації між користувачами.  

Питанню розвитку інформаційного устаткування та засобів обміну, 

обробки, зберіганню, поширенню, систематизації й візуалізації інформації 

приділяло увагу багато вчених, як вітчизняних та зарубіжних, такі як: 

К. А. Бекетов, Е. Дайсон, Е. Ю. Баграновський, Г. М. Брум, Е. Ю. Хрусталєв, 

М. Кастельс, І. В. Крилов, Д. Белл, С. С. Кондрашова, Є. Тоффлер, 

О. І. Шкаратан, Д. М. Ігнатьєв та інші. Та нові виклики в цифровому світі 
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вимагають нових досліджень у цій сфері.  

Останніми роками відбулась велика кількість хакерських атак на 

фінансові та державні установи, суб’єктів господарювання, тож доцільно 

розглянути питання саме захисту інформації. Метою дослідження є актуалізація 

існуючих способів захисту інформації та їх порівняння. 

Щоб відповісти на питання щодо необхідності захисту інформації, треба 

зрозуміти, як інформація розрізняється в залежності від рівня доступу до неї. 

Інформація може бути з відкритим та обмеженим доступом (стаття 20 Закону 

України «Про інформацію») [1]. Так як майже всю інформацію (особисті данні, 

данні про винаходи, данні про продукт або підприємство, військова інформація, 

державна тощо) на сьогоднішній день оцифровують і зберігають на 

електронних носіях комп’ютерів, необхідно створити такі умови, щоб сторонні 

особи не змогли нею скористатися. Основні способи хакерських атак у світі 

перелічені на рис. 1, та втрати від них складають більше 2,5 млрд. доларів США 

лише за 2017 рік.  

      

Рис. 1. Способи хакерських атак за 2017 рік 

Виходячи з вище наведеного, необхідно з’ясувати, які сучасні методи 

кіберзахисту існують і які застосовувати з метою підвищення ефективності 

захисту інформації. Через кілька років після виходу криптовалюти Bitcoin, 

велику увагу їй почали приділяти програмісти, інвестори й усі охочі. Та 

важлива не сама грошова одиниця, а принципи на яких вона працює. За останні 

три роки і в цій технології знайдено безліч недоліків і бар’єрів, але вона 
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послугувала стартом для створення більш надійних і перспективних 

консенсусних алгоритмів з використанням децентралізованого способу 

зберігання даних. Розглянемо найперспективніші з точки зору захисту 

інтелектуальної власності, які наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняння переваг і недоліків блокчейн-платформ 

Назва Переваги Недоліки 

1 2 3 

NEM [3] 

- можливість захисту предметів 

розкоші від підробки (одяг, 

прикраси, автомобілі, їжу, 

предмети мистецтва, документів); 

- інтерфейс API може взаємодіяти з 

будь якою мовою програмування; 

- додатки не вимагають великої 

потужності, можлива робота зі 

смартфону; 

- можливість використання smart-

контрактів, рейтингів, 

криптовалюти, мультипідпису; 

- створення до 4000 транзакцій в 

секунду; 

- автоматичний облік; 

- можливість логістики, також і 

фінасової; 

- можливість нотаріального 

завірення (патентів, ліцензій, 

торгові реєстрації, ведення 

кадастру, голосування); 

- можливий краудфандінг, ICO; 

- низька комісія; 

- сервіс зберігання; 

- приватний блокчейн. 

- конвертується в малу кількість 

фіатних грошей; 

- оренда за створення та 

підтримку приватних 

блокчейнів на базі платформи 

NEМ;  

- обмежена децентралізація на 

принципах вибору делегатів. 

VeChain [4] 

- можливість контролю логістики; 

- захищає від підробки предмети 

розкоші; 

- направлений на сфери сільського 

домогосподарства, промислово 

виробництва, уряду країн, 

медицини, великих компаній; 

- створення до 10 000 транзакцій в 

секунду; 

- використання найсучасніших 

технологій IoT; 

- наявність smart-контрактів. 

- новий вид децентралізації (є 

керівний орган); 

- модифікований алгоритм 

ethereum; 

- немає можливості на пряму 

замінити на фіатні гроші. 

Hashgraph 

[5] 

- створення до 500 000 транзакцій в 

секунду; 

- низька комісія; 

- децентралізований не в повній 

мірі (є керівний орган, котрий 

відповідає за розвиток 
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- можливість роботи з смартфону; 

- використання smart-контрактів, 

криптовалюти, зберігання файлів; 

- продуктивність, стабільність та 

безпека (відповідність нормативним 

вимогам). 

технології); 

- відсутність винагороди за 

підтримку мережі; 

- на стадії розвитку. 

 

Підсумовуючи аналіз децентралізованих технологій, можемо сказати, що 

вони майже вирішують одну й ту саму проблему, хоча й використовують різні 

алгоритми. Непотрібно також забувати про Hashgraph, адже це дуже 

перспективна екосистема для бізнесу і навіть держав. 

Тим часом уряд України вже співпрацює з Exonum – фреймворк для 

реалізації блокчейн-проектів. Так, у 2017 році було впроваджено електронний 

аукціон на блокчейні OpenMarket для торгівлі арештованим майном. Також 

алгоритм використаний в роботі державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. А за для зменшення бюрократії українськими 

юристами розроблений PatentBot – программа, котра допомагає зареєструвати 

торговельну марку за лічені хвилини та за менші кошти. Переваги від 

використання технології і співпраці з компанією Exonum: 

1) неможливо видалити дані; 

2) блокчейн виступає єдиним 

джерелом достовірних даних; 

3) неможливо підробити інформацію; 

4) інформація зберігається одразу на 

безлічі вузлів; 

5) швидкість та надійність. 

Підсумовуючі проведене дослідження нових технологій щодо захисту 

даних, були актуалізовані сучасні методи криптографії, перелічені основні 

переваги та недоліки систем, розглянуто впровадження блокчейну в державних 

структурах. Тож подальшими дослідження повинні бути присвячені аналізу 

можливостей використання технологій для полегшення ведення 

підприємницької діяльності та поліпшення суспільного життя населення.  
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Сьогодні проблема банкрутства підприємств є досить актуальною. 

Кількість підприємств, що знаходяться на межі банкрутства, в Україні зростає, 

а тенденції банкрутства проявляються не лише на окремих суб’єктах 

господарювання, а й в галузях в цілому. Варто відмітити, що значне зменшення 

реального валового внутрішнього продукту відбулося внаслідок неефективного 

застосування визнаного в усьому світі такого способу цивілізованого 

врегулювання відносин боржників і кредиторів як банкрутство.  

Про неефективність процедури банкрутства в нашій країні свідчать такі 

дані: тільки 9 % справ про банкрутство в Україні закінчується відновленням 

платоспроможності (в порівнянні з 60 – 85 % у розвинених країнах), а лише 9 % 

вимог кредиторів вдається повернути (в країнах Східної Європи і навіть 

Середньої Азії – 31 %). При цьому в Україні на супроводження справи про 

банкрутство припадає близько 42 % бізнесу, в той час як у більшості країн – не 

більш 13 % [3]. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Positive-Research-2018-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Positive-Research-2018-rus.pdf
https://nem.io/ru/
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Проблемі банкрутства підприємств та антикризовому управлінню 

присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, 

серед них слід відзначити праці таких вчених, як: І. А. Бланк, О. О. Терещенко, 

С. В. Чимирис, Р. С. Сайфулін, Л. О. Лігоненко, С. М. Іванюти, О. В. Гук, 

О. О. Шапурової та іншими [8]. 

У економічній літературі є безліч визначень терміна «банкрутство», а 

причиною такої великої кількості тлумачень є багатогранність цього питання.  

Так, згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» під банкрутством розуміють визнану 

господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не 

інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1].  

Найбільш поширений підхід до визначення поняття банкрутства, на 

думку багатьох дослідників з цієї тематики, сформульований І. А. Бланком, 

згідно з яким банкрутство – «це встановлена в судовому порядку фінансова 

неспроможність підприємства, тобто нездатність підприємства задовольнити в 

установлені строки пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати 

зобов’язання перед бюджетом» [5]. 

О. Терещенко дає таке визначення: «банкрутство підприємства – це 

наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не 

дала позитивних результатів» [7]. 

Банкрутство – це не просто одна з юридичних процедур, що дає змогу 

повертати борги за рахунок активів боржника для кредиторів, а й можливості 

для боржника поновити свою платоспроможність [5]. За своєю суттю механізм 

банкрутства є своєрідним індикатором ефективності підприємств. Становлення 

інституту банкрутства в Україні відбувається в достатньо складних умовах.  

Верховна Рада України 22 грудня 2011 р. прийняла Закон «Про внесення 

змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» № 4212-VI (далі – Закон). Він набирає чинності з 18 

січня 2013 р. Зазначимо, що цей Закон вже протягом тривалого часу потребує 
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змін та вдосконалення, які будуть більш пристосовані до сучасних умов та 

дозволятимуть спростити та скоротити досить тривалий процес відновлення 

платоспроможності боржника або процес визнання його банкрутом. Цей Закон 

визначає умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом та провадження ліквідаційної процедури, що має на 

меті повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Хоча в той же час, існує 

такий немало інших нововведень, які внаслідок істотних недоліків законодавця 

можуть мати негативну дію. 

На рис. 1 [4] представлено динаміку розвитку банкрутства українських 

підприємств, де найвищий рівень банкрутства зафіксований у 2011 році – 4086 

підприємств, а найменша кількість у 2014 році – 2096 підприємств.  

 

Рис. 1. Динаміка банкрутства українських підприємств протягом 2010-

2016 років 

Отже, проаналізувавши динаміку банкрутства українських підприємств, 

можна дійти до висновку, що за період 2010-2011 років рівень збанкрутілих 

підприємств невпинно зростає, починаючи з 2012 року і до 2014 року можна 

простежити позитивну динаміку зменшення банкрутств українських 

підприємств, а починаючи з 2015 року рівень збанкрутілих підприємств знову 

починає зростати.  
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Неплатоспроможність, збитковість, криза платежів і, як наслідок, 

банкрутство є наразі характерними для більшості українських підприємств. У 

зв’язку з цим в Україні виникає необхідність розробки комплексу дій, що 

зможуть попереджувати банкрутство підприємств [6]. Тому не зважаючи на 

значний науковий доробок з цієї тематики, проблема банкрутства залишається 

остаточно не вирішеною і вимагає подальшого, більш глибокого дослідження. 

Таким чином, зазначимо, що згідно із Законом про банкрутство у новій 

редакції багато аспектів, пов'язаних із порушенням процедури банкрутства і 

подальшою санацією або ліквідацією підприємств, суттєво змінилися. 

Більшість з них є прогресивними та дозволяють істотно спростити і прискорити 

процедуру банкрутства. Недоліки у перспективі має бути усунено. Це 

підтверджується прийняттям у першому читанні урядового законопроекту 

№ 10707, спрямованого на усунення ряду недоліків нового Закону про 

банкрутство. 
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Чимало геоекологічних проблем в Україні, пов’язані із діяльністю 

підприємств гірничовидобувної галузі, які є інтенсивним чинником 

техногенного перетворення довкілля внаслідок відчуження і порушення земель 

на великих площах, вилучення з надр значних обсягів гірських порід, підземних 

вод і газів, розміщення відходів видобування і збагачування корисних копалин. 

За даними площа порушених земель в Україні складає 270 тис. га, це більше 

ніж 0,44% загальної площі країни. 

Ця проблема є досить актуальною і для Полтавської області. Наразі на 

території області діють три гірничо-збагачувальні комбінати: Полтавський, 

Єристівський та нещодавно була запущена розробка кар’єру Біланівського. 

Слід зазначити, що великі площі земель порушуються в результаті діяльності 

цих підприємств.  

Вплив гірничого виробництва на природне середовище розпочинається з 

геологорозвідувальних робіт. Вирубування лісів і порушення рослинності 

відбуваються у районах відкритих розробок, місцях складування розкривних і 

вміщующих порід та відвалів гірничопромислових відходів, прокладання доріг 

і будівництва споруд для обслуговування гірничовидобувних підприємств. 
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Порушення земної поверхні відбувається також внаслідок розкриття корисних 

копалин у місцях створення кар’єрів, розташування стволів шахт і надшахтних 

споруд, під час підземного видобування корисних копалин. Гірничі розробки 

порушують гідрогеологічні умови, призводять до збільшення об’єму стоку 

шахтних вод. [1, ст. 22] 

Слід зазначити, що меншим за масштабом руйнування, але не менш 

шкідливим для локальних екосистем є видобуток інших корисних копалин, 

зокрема газу, нафти, будівельних матеріалів. Багато з розроблених родовищ 

уже не є діючими, проте рекультивації порушених земель не проведено. Також 

не менш актуальною є проблема ерозії ґрунтів, постраждалих як від 

промислової так і від сільськогосподарської діяльності. [2, ст. 149] 

Рекультивація земель є комплексом інженерних, гірничотехнічних, 

меліоративних, біологічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, які 

спрямовані на повернення порушених промисловістю територій. Об’єкти 

рекультивації є різноманітними. Ними можуть бути кар’єрні виїмки, терикони, 

відвали, хвостосховища і відстійники, а також території, порушені під час 

видобування й збагачення корисних копалин. Створення кар’єрів при розробці 

родовищ корисних копалин, супроводжується акумуляцією значних об’ємів 

ґрунтів, що могли б бути використані для рекультивації. [3, ст. 263] 

Проте слід зазначити, що досить масштабні руйнування земного покриву 

відновлення якого потребує не менших за масштабом капіталовкладень. Не 

варто недооцінювати потребу відновлення порушених земель, з кожним роком 

ця проблема стає більш нагальною і потребує втручання.  

У вугільній промисловості набуто найбільший досвід щодо рекультивації 

гірничопромислових територій та обʼєктів в Україні. Так, у процесі відновлення 

земель у Дніпровському буровугільному басейні, наносять шар родючого 

ґрунту товщиною 0,5–1,1 м, вносять вапно і буровугільну золу з подальшим 

вирощуванням багаторічних трав. В межах вугільних кар’єрів основну увагу 

присвячено створенню водойм, пасовищ і лісів. Досвід вдалого проведення 

рекультивації земель є в межах Донбасу і Львівсько-Волинського басейну.  



 72 

На підприємствах чорної металургії рекультивації підлягають землі, що 

порушені під час відкритих розробок родовищ залізних і марганцевих руд. 

Серед залізорудних підприємств найбільшим досвідом володіє Комиш-

Бурунський металургійний комбінат, на території якого порушено понад 4 300 

га земель сільськогосподарського призначення. На відпрацьованих відвалах 

проведено планування поверхні з ухилами до 5° і нанесено шар родючого 

ґрунту товщиною 30–35 см, попередньо знятого на фронтальному виступі 

кар’єру. Комбінат передав для сільськогосподарського використання понад 600 

га відновлених площ, на яких отримали 17 ц/га пшениці і 280 ц/га зеленої маси 

кукурудзи. На цьому ж комбінаті існує досвід використання відпрацьованих 

відвалів для насадження садів. Вже через п’ять–сім років дерева і виноград 

почали плодоносити та давати добрий урожай. [3, ст. 264] 

В світі перші спроби рекультивації запроваджувалися у середині XIX 

століття в Німеччині. Яскравим прикладом відновлення порушених земель 

після відкритих розробок корисних копалин є рекультивована площа «Neue 

Landschaft Ronneburg» у Німеччині. Сполучені Штати Америки наразі є лідером 

в цьому напрямку. Там цією проблемою займається служба охорони ґрунтів, 

лісова та геологічна служба, гірське бюро та ряд інших федеральних відомств й 

а агенств штатів. Ці служби активно співпрацюють з видобувними компаніями 

у сфері проведення робіт, щодо відновлення та захисту земель. В інших 

високорозвинених країнах розвивається концепція сталого розвитку, яка нині є 

панівною у розвинених країнах світу, , передбачає необхідність встановлення 

балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх 

поколінь та включає їх потребу у безпечному і здоровому довкіллі. Саме тому, 

у країнах Європи спостерігається скорочення використання власних 

мінеральних ресурсів. Кількість діючих гірничих підприємств в Європі 

невпинно скорочується, а частка гірничовидобувної промисловості у ВНП 

Франції, Німеччині, Австрії не перевищує 5 %. [3, ст. 262] 

Загалом, накопичений досвід підтверджує, що мінімальних затрат на 

рекультивацію земель досягають за прогресивної технології ведення гірничих 
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робіт. Для цього кар’єри повинні переходити до формування внутрішній 

відвалів розкривних порід та виконання рекультиваційних заходів одразу за 

переміщенням фронту гірничих робіт. [4, ст. 263] 

Загалом, рекультивовані землі можуть в подальшому використовуватися 

для потреб сільського, лісового господарства, тим самим вони замінять ті 

площі, які виснажаться на той час і будуть відновлюватися.  

Змін також потребує законодавчо-нормативна база в цій сфері. На відміну 

від більш розвинених держав в Україні немає напрацьованої та чіткої 

законодавчої бази, що керувала процесами руйнування та відновлення 

земельних масивів. 

На сьогоднішній день в Полтавській області, як і загалом в Україні не 

відбувається рекультиваційних робіт, що в змозі відновити значну частку 

порушених земель. Всі ці процеси відбуваються повільно. Для виправлення 

ряду проблем пов’язаних з цією сферою, зокрема: відсутність співпраці 

охоронних служб з компаніями, які займаються видобувною та 

сільськогосподарською діяльністю, у сфері відновлення та захисту земель, 

відсутність чіткої законодавчої бази та державних програм у цій сфері, 

неусвідомленість масштабів та нагальності проблеми, я пропоную організувати 

охоронну політику держави, залучення спеціалістів для вирішення проблеми, 

інформування населення про нагальність вище зазначених проблем та 

відновлювальні роботи за рахунок залучення інвестицій у цю сферу, зокрема з 

боку тих підприємств, що й є першоджерелами цієї проблеми. Ці вкладення в 

майбутньому з лихвою окуплять себе та дозволять використовувати ці землі й 

на далі. 

Проте, наразі інвестування у рекультивацію не надходять, адже ця сфера 

інвестування в нашій державі вважається неприбутковою. Інвестори не 

зацікавлені у відновленні земель, яка тільки через досить тривалий час буде 

доступна для отримання прибутку з нею. Варто усвідомлювати, що ця проблема 

потребує нагального втручання. Відсоток порушених земель зростає, що в 

майбутньому спричинить кризове становище через дефіцит родючих земель, 
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що в свою чергу негативно відіб’ється на економічному та екологічному 

становищі держави.  
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В науковій  літературі в цей час змішуються поняття конкурентний аналіз 

та бенчмаркінг, який розглядається як складова частина конкурентного аналізу. 

Подібна позиція, на наш погляд, відображає тільки певний етап у розвитку 

бенчмаркінгу та надмірно спрощує і звужує завдання останнього на сучасному 

етапі. З часом бенчмаркінг перетворюється на регулярну і різноманітну 

діяльність спрямовану на вдосконалення різних аспектів бізнесу на основі 

виявлення та аналізу кращих практик не тільки конкурентів, але й компаній 

інших галузей.  На перше місце в сучасних умовах виходить творча сторона 

бенчмаркінгу, заснована на регулярному моніторингу кращих ідей і 

результатів, у тому числі і в середині багатонаціональних компаній, з метою їх 

адаптації та розвитку власних конкурентних переваг 

Попередні наукові дослідження авторів дозволили ввести в науковий 

оборот нову концепцію  бенчмаркінгу – конкурентно-синергетичний 
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бенчмаркінг [1, 2], використання якого передбачає отримання результатів по 

одному з наступних чотирьох варіантів: 

 пряме зменшення індивідуального рівня конкурентоспроможності конкурента; 

 відносне зменшення індивідуального рівня конкурентоспроможності 

прямого конкурента; 

 пряме зменшення загального (галузевого) рівня 

конкурентоспроможності конкурента; 

 відносне зменшення загального (галузевого) рівня 

конкурентоспроможності конкурента. 

 Назва цього виду бенчмаркінгу зумовлена тим, що його проведення 

направлене на тільки на отримання нових або посилення існуючих 

конкурентних переваг даного підприємства, а і на результативне проведення 

цього виду бенчмаркінгу, що передбачає наявність синергетичного ефекту.  

На наше тверде переконання не кожне машинобудівне підприємство 

може ефективно використовувати методичні положення конкурентно-

синергетичного бенчмаркінгу. Зовсім не досить отримати прогресивну 

технологію, інноваційні пропозиції в галузі товарної, збутової, управлінської, 

маркетингової, комунікаційної, інформаційної,  цінової політики. Ще необхідно 

ефективно і в певні терміни розпорядитися цим надбанням. Можна привести 

безліч прикладів, коли машинобудівне підприємство має значний портфель 

важливих інноваційних проектів, але жодний з них роками, а то і десятками 

років  не в змозі реалізувати на практиці. Для цього потрібні певні передумови, 

матеріальні і інтелектуальні можливості, серед яких найбільш важливими, на 

нашу думку, слід виділити наступні: 

 інтелектуальні можливості (наявність науково-технічного персоналу 

певної кваліфікації); 

 матеріально-технічні можливості (наявність відповідного обладнання, 

приборів, обчислювальної техніки, інформаційних мереж, сировини, 

напівфабрикатів і т.п.); 
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 виробничі можливості (наявність відповідної виробничої структури 

на підприємстві: цеха, відділи, технологічне обладнання, відповідні технології, 

вільні виробничі потужності і т.п.); 

 фінансові можливості (наявність вільних фінансових засобів для 

практичної реалізації результатів конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу); 

 маркетингові (ринкові) можливості (наявність каналів збуту, мережі 

комунікацій, певного впливу на споживачів і конкурентів і т.п.); 

 іміджеві можливості (наявність такого рівня ділової репутації, 

ринкового авторитету підприємства, що дозволить йому ефективно 

використати додаткові конкурентні переваги, отримані в результаті проведення 

конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу.  

Виходячи з викладених положень пропонується перед тим, як 

здійснювати процедуру конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу 

конкурентних переваг, проводити моніторинг потенційних конкурентних 

переваг і можливостей даного підприємства по практичній реалізації отриманих 

після проведення конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу результатів. 

Важливе значення також в цьому процесі слід віддати концептуальним 

положення комплаєнсу [3-15]. Якраз колмплаєнс-програма промислового 

підприємства дозворляє суттєво збільшити рівень конкурентоспроможності як 

самого підприємства, так і його продукції.  
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Основною особливістю кризової ситуації є те, що вона містить у собі 

небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи та потенціалу підприємств.  

Тому завданням антикризового управління є вплив на проблеми, а також 

на окремі чинники, що призводять до появи кризових явищ і процесів, на усі 

прояви загострення суперечностей.  

На основі даних носіїв інформації (первинні бухгалтерські документи, 

рішення зборів пайовиків, фінансові плани тощо) слід визначати зовнішні та 

внутрішні фактори криз, а також якість потенціалу кожного підприємства.  

Виділяють такі види внутрішніх причин виникнення кризових явищ у 

діяльності кооперативних підприємств, що обумовлюють рівень використання 

їх потенціалу та залежать від організації роботи самих підприємств [3] :  

– технічні – незадовільний стан і якість окремих елементів матеріально-

технічної бази підприємств (рис. 1), сировини; висока матеріаломісткість 

кооперативного виробництва; значні необґрунтовані втрати ресурсів; значне 

недозавантаження виробничих потужностей, торгових площ;  

 

 

 

 

 

Рис. 1 Рівень зносу виробничих потужностей в економіці України 

 

– технологічні – використання застарілих технологій (рис. 2, рис. 3), їх 

низька продуктивність; нездатність товарів кооперативного виробництва 

успішно конкурувати з іншими товарами на ринку; необґрунтовані масштаби 

розвитку забезпечуючих невиробничих ланок; високий рівень виробничого 

браку [1]; 
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Рис. 2 Інноваційна активність підприємств у розрізі напрямів 

інноваційної діяльності (од.) та її питома вага у загальній кількості 

промислових підприємств (%) (сформовано за даними [5]) 

 

 

Рис. 3 Кількість підприємств, що впроваджували інновації (од.), та її 

питома вага у загальній кількості промислових підприємств (%) 

 

 – трудові – плинність кадрів (рис. 4); слабка мотивація праці; відсутність 

на підприємствах соціальних програм; відсутність системи планування кадрів і 

розвитку персоналу; втрата рівня психологічної атмосфери керівним 

персоналом і колективами підприємств, їх впевненості в ефективній роботі;  
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Рис. 4 Рівень безробіття населення віком 15–70 років (у % до економічно 

активного населення відповідного віку) 

 

– інформаційні – відсутність необхідної інформації для потреб 

антикризового управління; незадовільний стан інформаційного забезпечення 

управління потенціалом підприємства; відсутність комплексної оцінки 

результатів у розрізі функціональних сфер підприємств; 

 – організаційні – неефективність організаційної форми виробництва; 

неефективність системи менеджменту підприємства; відсутність механізму 

організаційної адаптації;  

– фінансові – нестача власного капіталу; неналежна робота з 

потенційними фінансовими ресурсами; неефективність залучених джерел 

фінансових коштів [2];  

– просторові – відсутність можливостей територіальної диверсифікації 

діяльності підприємства; відсутність можливостей зміни ринку виготовлюваної 

продукції.  

Наслідком кризи управління, що характеризується просторовими 

показниками, є те, що підприємства скорочують свою зовнішньоекономічну 

діяльність, а держава має негативне торгівельне сальдо [4] (рис. 5). 

Беручи до уваги такий вагомий показник як «сальдо», то з діаграми, яка 

наведена нижче, ми можемо бачити, що позитивним воно є лише у двох 

категоріях, при  чому лише одна з  них свідчить про хороші  ознаки – категорія 

харчових продуктів та напоїв, адже майже половина українського експорту, яка 

належить сировині для промисловості, не свідчить про здорову ситуацію в 
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економіці України. 

 

 

Рис. 5 Показники експорту-імпорту товарів за 2017-2018 роки (до 1 

вересня 2018 року) 

 

Отже, ефективне управління змінами є складним та необхідним 

завданням менеджменту. Складність перетворень зумовлює необхідність 

своєчасних та комплексних змін у діяльності підприємств – у технологіях, що 

використовуються, у методах управління, у вимогах до компетенції фахівців 

тощо. 
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Українські підприємства опинилися в складних умовах, коли вони 

змушені кардинально переглядати підходи до забезпечення 

конкурентоспроможності власної продукції внаслідок вимушеної зміни ринків 

її збуту. Так, через погіршення політичних і економічних відносин з 

Російською Федерацією, внаслідок агресії останньої проти України, традиційні 

ринки пострадянського простору виявилися значно обмеженими, якщо не 

повністю закритими для української продукції. Це змусило українських 

товаровиробників в терміновому порядку переорієнтовуватися на європейські 

та інші ринки світу, що актуалізувало питання інноваційного розвитку, бо 

європейський споживач є більш вибагливим, а конкуренція на світових ринка є 

більш гострою. 

Досвід функціонування підприємств розвинених країн світу свідчить, що 

головним засобом забезпечення конкурентоспроможності підприємства в 

сучасних умовах розвитку світової економічної системи є високий рівень 

впровадження у виробництво продуктових, технологічних та інших видів 

інновацій. За таких умов успішне функціонування вітчизняних підприємств 

безпосередньо залежить від рівня їх інноваційної активності.  

Але, як свідчить практика, рівень інноваційної активності українських  

товаровиробників на сьогоднішній день є недостатнім для забезпечення 

конкурентних переваг на світовому ринку, однією з головних причин чого є 

низька здатність підприємств по розробки та впровадження інновацій. 

Активізація інноваційної діяльності підприємств потребує формування 

інноваційно-сприятливого середовища, в якому створюватимуться умови як для 

виникнення нових ідей, так і для їх успішної реалізації. 
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Дослідження наукових праць з проблематики інноваційного розвитку 

підприємств свідчить, що термін «інноваційно-сприятливе середовище 

підприємства» до сьогодні не має чіткого визначення та лишається недостатньо 

дослідженим в наукових колах, що зумовлює необхідність теоретичного 

обґрунтування сутності даного терміну. 

Якщо розглядати сприятливість стосовно інноваційної діяльності, 

інноваційного розвитку, то вона повинна охоплювати умови для накопичення 

знань, генерування креативних ідей, проведення наукових досліджень 

фундаментального і прикладного характеру, впровадження наукових розробок 

у виробництво, випуску інноваційної продукції і її успішного просування на 

ринку тощо. 

На сучасному етапі розвитку українські підприємства мають ряд суттєвих 

проблем щодо формування інновацйно-сприятливого середовища, серед яких 

можна виокремити: 

- відсутність дієвих механізмів консолідації та концентрації існуючих 

ресурсів підприємств на найбільш перспективних напрямах розвитку 

та інноваційних проектах; 

- недосконалість патентно-ліцензійного, податкового, 

антимонопольного законодавства [26]; 

- низький рівень науково-технічної та матеріальної бази підприємств, 

високий ступінь морального зносу техніки і технологій; 

- невідповідність існуючої системи організації виробництва та рівня 

менеджменту тактичним та стратегічним завданням інноваційного 

розвитку; 

- непослідовність дій держави в сфері підтримки суб’єктів інноваційної 

діяльності; 

- низький рівень державного фінансування науково-дослідних робіт а 

розробок; 

- відсутність розвиненої системи венчурного інвестування;  

- відсутність організаційного досвіду роботи працівників в умовах 
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інноваційного розвитку та ефективної системи підвищення 

кваліфікації персоналу в означеній сфері діяльності [27]; 

- відсутність у власників бажання брати на себе ризики інноваційної 

діяльності та відповідальність за її кінцевий результат; 

- відсутність ефективної інформаційної інфраструктури, що призначена 

для збору, зберігання, обробки науково-технічної та економічної 

інформації, що використовується в інноваційній діяльності 

підприємств; 

- відсутність фінансових ресурсів для інвестування в інноваційну 

діяльність; 

- низький рівень зв’язків між науковими установами та реальним 

сектором економіки тощо. 

З урахуванням результатів проведених теоретичних досліджень можна 

зробити висновок, що під «інноваційно-сприятливим середовищем 

підприємства» варто розуміти взаємопов’язану сукупність умов зовнішнього 

середовища та внутрішнього інноваційного потенціалу підприємства, рівня 

його ресурсного забезпечення та інноваційної культури, способів, методів і 

інструментів використання існуючих і потенційних можливостей, що 

забезпечють накопичення знань, формування, розвиток і максимальну 

реалізацію сукупного креативного потенціалу працівників підприємства, 

проведення наукових досліджень фундаментального і прикладного характеру, 

впровадження наукових розробок у виробництво, випуск інноваційної 

продукції і її успішне просування на ринку з метою реалізації нових 

можливостей задоволення потреб і вимог споживачів, забезпечення 

ефективності господарської діяльності та економічного розвитку підприємства.  

Інноваційно-сприятливе середовище є важливою конкурентною 

перевагою підприємств, оскільки орієнтує всі напрямки їхньої діяльності на 

безперервне створення і комерціалізацію інновацій. 
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Важливою компонентою управління підприємством в умовах посилення 

конкуренції та зміни ринкової кон'юнктури має стати цілеспрямована реалізація 

інноваційних проектів з використанням наявних інвестиційних можливостей. 

Тому актуальною науковою задачею є обгрунтування теоретико-методичних 

засад та розробка практичних рекомендацій щодо розвитку інноваційно-

інвестиційного потенціалу підприємств. 

Розвиток передбачає покращення, рух вперед, еволюцію, поліпшення [1]. 

Відповідно під розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства 

можна розуміти процес його зміцнення внутрішніх можливостей підприємства 

щодо здійснення інноваційної діяльності та її інвестиційного забезпечення та 

покращення зовнішніх умов проведення інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Основною метою розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу 

підприємства є забезпечення позитивих стратегічних перетворень, підвищення 

конкурентоспроможності, економічної ефективності та ринкової вартості 

підприємства в умовах конкуренції шляхом реалізації його інноваційної 

політики та належного її інвестиційного забезпечення. 

Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу (тобто перетворення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%95%D0%BA.
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625888
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його складових та їх сукупності за рахунок впливу синергії в більш якісну 

форму з точки зору забезпечення ефективної реалізації інноваійно-

інвестиційної стратегії підприємства) відбувається під впливом продуктивних, 

лімітуючих та негативних факторів.  

Продуктивні фактори дають змогу підвищити ефективність господарської 

діяльності підприємства у результаті реалізації інноваційних проектів та їх 

інвестування, а лімітуючі фактори унеможливлюють миттєву реалізацію 

інноваційно-інвестиційного потенціалу та сприяють накопиченню потенційних 

можливостей. Негативні фактори заважають негайному та потенційному  

втіленню інноваційних та інвестиційних можливостей, негативно впливають на 

реалізацію стратегічних планів підприємства, рівень його 

конкурентоспроможності [2].  

Вплив на розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства 

здійснюють внутрішні і зовнішні фактори (рис. 1). 

Як свідчить світовий досвід, нноваційно-інвестиційний розвиток є на 

сьогодні найважливішою основою соціально-економічних перетворень в 

економіці держави та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

національного продукту на світовому ринку, досягти якого можливо лише за 

умови активізації інноваційної діяльності. 

Динамічний розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу 

підприємств промисловості неможливий без постійної державної підтримки, 

формування та підтримки сприятливого інвестиційного клімату в державі. 

На сьогодні активному інноваційно-інвестиційному розвитку економіки 

України заважають ряд системних проблем, серед яких можна виокремити 

низьку дієздатність механізмів провового захисті інтелектуальної власності, 

недостатній рівень інноваційної культури суспільства, неузгодженість 

законодавства в інноваційній та інвестиційній сфері [3], відсутність ровиненої 

інфрастктури та інституціональної системи інноваційної діяльності тощо. 
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Рис. 1 Фактори розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу 

підприємства [авторська розробка] 

 

Безумовно негативний вплив на інноваційно-інвестиційний розвиток 

спричиняє зниження інвсетиційної привабливості країни внаслідок постійної 

внутрішньополітичної нестабільності, агресивних дій з боку Російської 

Федерації, що збільшує загрозу виникнення форс-мажорних обставин для 

інвесторів, відсутність системи державних гарантій захисту прав інвесторів. 

Неостатньо розвиненим в Україні є механізм взаємодії реального сектора 

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ  

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ВНУТРІШНІ ЗОВНІШНІ 

Рівень налагодження 
комунікаційних зв’язків на 

науковими установами, участь у 
міжнародному науково-технічному 

співробітництві  

Ступінь розвитку дослідницького та 
науково-технічного потенціалу, 

ступінь закріплення на підприємстві 
кадрів високої кваліфікації, 

розвиненість системи навчання 
персоналу 

Рівень організації впровадження 
науково-технічних розробок у 

виробництво, рівень інноваційної 
сприйнятливості та інноваційної 
культури всередині підприємства 

Ступінь фінансово-економічного 
розвитку підприємства та наявність 

внутрішніх джерел фінансування 
інноваційної діяльності 

Ступінь інвестиційної привабливості 
підприємства з урахуванням рівня 

активності його інноваційної 
діяльності 

Наявність розробленої стратегії 
іноваційно-інвестиційного розвитку 
та системи її реалізації і контролю 

на підприємстві 

Рівень доступності інформації про 
новітні наукові розробки 

Інвестиційний клімат в державі, 
рівень державного гарантування 
безпеки інвестиційних вкладень 

Розвиненість інфраструктури, в тому 
числі інформаційної  

Рівень розвитку трансферу 
технологій та наявність механізмів 

його стимулювання  

Рівень освіченості населення, обсяг 
накопичених знань в різних сферах 
діяльності, рівень розвитку освіти і 

науки та їх популярність серед 
населення 

Рівень розвитку системи правового 
регулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності 

Наявність системи пільгового 
оподаткування суб’єктів 
інноваційної діяльності 

Ступінь інтегрованості економіки 
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Наявність та рівень розвитку системи 
фінансування наукових розробок та 

венчурних фондів 
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економіки з науковими установами, що спричиняє відсутність орієнтації 

науково-дослідної діяльності на ринковий попит і задоволення потреб 

споживача, її здійснення не за принципом комерціалізації результатів наукових 

досліджень, а за принципом «наука заради науки». 

Таким чином, забезпечення розвитку інноваційно-інвестиційного 

потенціалу підприємств промисловості вимагає не тільки внутрішніх 

перетворень суб’єктів господарювання, а й реорганізації системи забезпечення 

інноваційно-інвестиційної діяльності на рівні держави, зміщення суспільних 

пріоритетів, підвищення загального рівня культури суспільства, переходу від 

індустріальної економіки до економіки знань. 
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The processes of intellectualization of production processes, the complication of 

the management systems of enterprises and organizations, urgently require the 

scientific study of the content and essence of the concept of intellectual resources and 
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intellectual capital, which at this time become the main resource of production. The 

specificity of the economic content of these concepts has increased relevance and 

significance to the problems of commercialization (transfer) of the results of creative 

work, wide involvement in the sphere of material production of intellectual and 

innovative technologies as a special production asset of a modern machine-building 

enterprise. 

The results of our research show that for the industrial enterprises (in particular, 

the machine-building profile) with a higher scientific and technical level of 

production there is a higher economic efficiency of technology transfer and, 

consequently, a greater economic effect from the use of intellectual property objects. 

In general, the technology transfer process should be effective both for the 

developer of intellectual and innovative technology, and for its potential consumer. 

Our research suggests that a technology developer has several alternatives to get an 

effect from his development: 

  independent consumption of technological product, if internal capabilities are 

available for this purpose; 

  licensing of technological development and obtaining the effect from third 

party in the form of lump sum payment or royalty; 

  combination in different combinations of these opportunities. 

As for the third-party consumer (licensee) of technological development, it 

should basically be oriented only on its own capabilities, relying only on certain 

assistance of the developer in mastering the consumption of technology and 

marketing. But in each case one should be guided by the above condition of positive 

value of net discounted income - OIP

transferNPV  both at the developer and the consumer 

of intellectual technology. The recommendations we propose are clearly reproduced 

in Fig. 1. 
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Figure 1 - Structure and efficiency of technological transfer of intellectual 

technologies 

 The conducted researches allow to assert that the prerequisite of occurrence of 

an effect in the process of technology transfer is creation on the basis of the licensed 

technology of the food and technological platform. This involves the development and 

implementation of a number of new innovative products and their modifications, which 

underpin the creation of the capabilities of this intelligent technology. 
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6  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ:  

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

 

Сьогодні на переважній території України екологічний стан земельних 

ресурсів має кризовий характер, з тенденцією до погіршення, що негативно 

впливає на соціально-економічний розвиток нашої країни. Зазнає втрат 

ландшафтне та біологічне різноманіття, погіршуються здоров'я та умови 

проживання населення. 

У роботах таких науковців, як Дмитрук Ю. М., Позняк С. П., 

Приходько М. М. визначено значну кількість причин погіршення екологічної 

ситуації у сучасному землекористуванні. Однією з основних є ерозія ґрунтів. 

Так, в Україні зазнало впливу вітрової та водної ерозії понад 15 млн га 

сільськогосподарських угідь, що становить 35,2 % їх загальної площі [1]. 

Області України, які мають найбільшу частку еродованих ґрунтів (у %), 

представлено на рис. 1. 

Загалом, найбільшою активністю ерозійних процесів характеризуються 

південні та східні області України. У першу чергу, це пов'язано з тим, що 

земельні ресурси є більш вразливими у степовій зоні України, де менша 

кількість рослинності слабо захищає грунти від деструктивного впливу води та 

вітру. Крім того, у цих областях земля є більш доступною для господарської 

обробки, в результаті якої знижується потенціал її родючості у довгостроковій 
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перспективі. У цілому по Україні приріст еродованих земель щороку становить 

80-90 тис. га, з яких 68 тис. га повністю втратили шар гумусу. 

Водночас досить інтенсивно розвиваються процеси яроутворення. 

Сьогодні їх площа становить 140,8 тис. га, а кількість – понад 500 тис. 

 

Рис. 1 Ступінь впливу ерозії на ґрунтові ресурси України 

Вітрова ерозія у степових районах України охоплює понад 6 млн га 

земель, а в роки з пиловими бурями – до 20 млн га [2].  

Ерозія ґрунтів істотно обмежує можливості ефективного 

землекористування в Україні (рис 2). 

 

Рис. 2 Особливості деструктивного впливу ерозії ґрунтів 

Крім того, дослідивши якість земельного фонду України за показниками 

ВПЛИВ ЕРОЗІЇ 

= 

Втрачено 460 млн тон ґрунту, у 

тому числі: 

23,7 млн тон гумусу 

1 млн тон азоту 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗБИТКИ 

становлять понад 9 млрд грн 

0,7 млн тон фосфору 

0,8 млн тон калію 

320 тис. тон 40%-ї 

калійної солі 

340 тис. тон аміачної 

селітри 

130 тис. тон 

гранульованого 

суперфосфату 
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засоленості, солонцюватості, перезволоження, зазначимо, що вона має сталу 

тенденцію до погіршення. Істотний вплив на якість ґрунтів також чинять 

викиди автомобільного транспорту (зокрема, бензпірен), наслідки аварії на 

ЧАЕС (зокрема, радіоактивний цезій).  

Дана ситуація потребує якнайшвидшого вирішення, яке можливо досягти 

в результаті перегляду та чіткого визначення основоположних принципів 

землекористування. До найбільш доцільних авторами віднесено, зокрема, такі: 

1) дотримання соціальної та правової відповідальності; 

2) формування та подальше дотримання науково-обґрунтованих 

рекомендацій розміщення сільськогосподарських культур; 

3) ведення виробництва сільськогосподарської продукції на базі 

прогресивних технологій; 

4) збільшення площ природоохоронних територій; 

5) удосконалення нормативно-правового регулювання процесу 

землекористування [3]. 

Отже, дотримання наведених рекомендацій має започаткувати 

встановлення оптимального балансу між господарською діяльністю людини та 

охороною навколишнього середовища, що сприятиме ефективному соціально-

економічному розвитку України у майбутньому. 
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РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Рудик Єлизавета Юріївна, студентка, 

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

Кременчуцький національний університет імені  Михайла 

Остроградського 

 

Наразі сучасний світ переживає еру глобалізації та автоматизації. Ринок, 

перенасичений товарами та послугами, робить конкуренцію більш жорсткою, 

що є поштовхом для масштабування інновацій. На великих підприємствах 

активно впроваджуються ресурсозберігаючі технології та роботизація 

виробничого процесу.  

Тенденції світової економіки визначаються такими характерними рисами: 

глобалізація, інтернаціоналізація, конкуренція, екологізація, розвиток світового 

ринку знань та первинність людського фактору. Це зумовило те, що більшість 

промислових підприємств  ˗ експортоорієнтовані, але реально продукція може 

конкурувати лише на пострадянському просторі.   

Відповідно до даних Держкомстату України, промислові підприємства не 

активно впроваджують інноваційні технології, у 2017 році всі показники 

знизились (рис. 1). Більшість підприємств причиною цього вбачає 

несприятливий клімат в країні для інвестиційних потоків, відсутність 

економічної стабільності та попиту на продукцію.  
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Рис. 1 Впровадження інновацій на промислових підприємствах України 

(відповідно до даних ресурсу [])   

 

Позитивну динаміку включно до 2016 р. мають показники «впроваджено 

нових технологічних процесів» та «впроваджено виробництво інноваційних 

видів продукції». Але ріст даних показників досить повільний і за 

статистичними даними його недостатньо для того, щоб конкурувати на 

світовому ринку. Також визначається скорочення великої кількості науковців, 

які б співпрацювали з промисловими підприємствами.  

 Згідно з макроекономічними дослідженнями, в Україні останні роки 

активно розвиваються інформаційні технології. За думкою експертів, це 

зумовлено великою кількістю дешевої робочої сили  та мінімального втручання 

держави в дану галузь.  

 Україна посіла перше місце в Європі по кількості ІТ-спеціалістів. Та, не 

зважаючи на такий успіх, промисловість продовжує повільно розвиватись.  

У 2018 році політика держави була спрямована на активний розвиток 

агропромислового сектору. Безумовно, це дало певні результати та зрушення, 

за рік Україна піднялась на 4 позиції в рейтингу «Global Competitiveness Index 

2017–2018 Rankings».  

Офіційна стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» вже більше 

націлена на розвиток малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій та 

популяризації України в світі.  

Звісно, все це відзначиться й на промисловому секторі, але важко сказати 

яким саме чином. Велика відповідальність за розвиток цієї галузі все ж таки 

залишиться на власниках підприємств.  

Загальними недоліками даної стратегії можна визначити відсутність 

дієвої системи стимулювання виробничого сектору, недосконалість 

законодавчої системи щодо оподаткування промислового сектору та захисту 

інноваційної діяльності.  

Тож, для розвитку виробничого сектору підтримка держави є досить 
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важливою, але власники самі можуть покращити ситуацію та відновити 

промисловість. Підвищення стандартів якості продукції, вкладення частини 

прибутку саме в відновлення технічного обладнання, створення наукового 

відділу на підприємстві – все це може відіграти велику роль в 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції.  

Якщо по-іншому підійти до питання розвитку промислового сектору – це 

дасть неочікувані результати. Відновлення брендингу підприємств на світовому 

ринку, створення робочих місць для міленіалів, підняття вітчизняної економіки 

– це наше майбутнє, необхідно лише креативно підійти до інноваційного 

процесу. 
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