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УРБОЕКОНОМІКА. ПРОБЛЕМИ СИНЕРГІЗМА І 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ОПТИМАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР ЖКГ  

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ 
 

M-TEST ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
 

Маковська К.Л. 

Науковий керівник – Бурак О.М., канд. екон. наук, доцент 
 

Діяльність українських підприємців пов’язана з великою кількіс-

тю перепон, подолати які можна за рахунок впровадження провідних 

методик допомоги малому бізнесу, а саме через складання М-тесту. 

Тест малого бізнесу (М-Тест) розроблено та запроваджено в Ук-

раїні  нормами нової редакції Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308. М-Тест є 

складовою аналізу регуляторного впливу (АРВ).  

Основна причина появи М-Тесту пов’язана з тим, що в усіх роз-

винених країнах світу мале і середнє підприємництво (далі - МСП) 

сьогодні визнається базовою ланкою та провідним чинником націона-

льних соціально-економічних систем.  

Розвиток МСП в Україні переважно визнається як недостатній, 

проте цей висновок часто робиться на основі аналізу лише малих підп-

риємств, тобто без урахування середнього бізнесу та ФОПів, що є ме-

тодологічною помилкою і не дозволяє порівнювати показники з інши-

ми країнами, зокрема з ЄС та США, в яких сектор МСП враховує у 

тому числі не лише фізичних осіб, зареєстрованих як приватні підпри-

ємці, але й осіб, що без реєстрації підприємцями здійснюють економі-

чну діяльність на постійній основі. 

У 2008 році в ЄС було затверджено Акт малого бізнесу (Small 

Business Act), що отримав власну назву Think Small First («Спочатку 

думай про малих»)[1]. Принципи «Think Small First» [1]: 

– створити середовище, в якому підприємці та сімейні підпри-

ємства можуть процвітати і підприємництво винагороджується; 

–  гарантувати, що чесні підприємці, які зіткнулися з банкрутством, 

швидко отримають другий шанс на початок підприємницької діяльно-

сті; 

– розробляти акти державного регулювання відповідно до принципу 

«Спочатку думай про малих»; 
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– зробити органи державної влади сприйнятими до потреб 

МСП; 

– адаптувати інструменти державної політики до потреб МСП — 

сприяти участі МСП у державних закупівлях і ширше використовувати 

можливості державної допомоги для малого та середнього бізнесу; 

– полегшити доступ МСП до фінансування та забезпечити розвиток 

законодавства і бізнес-середовища, які сприяють своєчасним розраху-

нкам у комерційних операціях; 

– допомогти МСП отримати більшу користь від можливостей єдино-

го ринку ЄС; 

– сприяти підвищенню кваліфікації в МСП і всіх форм інновацій; 

– надати можливість МСП перетворити екологічні виклики на бізнес-

перспективи; 

– заохочувати і підтримувати МСП щодо отримання вигод з росту 

ринків. 

Структура тесту малого бізнесу[1]: 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємниц-

тва щодо оцінки впливу регулювання. 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підпри-

ємництва (мікро- та малі). 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на вико-

нання вимог регулювання: 

– Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого бізнесу на виконання регу-

лювання; 

– Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого бізнесу 

щодо виконання регулювання та звітування; 

– Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

бізнесу. 

4. Розробка корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

бізнесу щодо запропонованого регулювання.  

Ключові принципи М-Тесту в Україні: 

1. Правила проектування державних регулювань мають відбува-

тися відповідно до принципу «Спочатку думай про малих»; 

2. Зробити державні адміністрації сприятливими до потреб 

МСП; 

3. Адаптувати інструменти державної політики до потреб МСП. 

Таким чином, М-Тест є важливою частиною у регулюванні дія-

льності малого та середнього бізнесу, допомагає співробітництву дер-
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жави та МСП, а також він забезпечує зменшення витрат малого бізнесу 

на виконання державного регулювання. 
 

Список використаних джерел 
1. Посібник з використання. Тест малого підприємництва (М-тест) [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.drs.gov.ua/press-room/posibnyk-z-vykorystannya-test-

malogo-pidpryyemnytstva-m-test/ 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМI УПРАВЛIННЯ 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 
 

Винник В.С. 

Науковий керівник – Волгіна Н.О., ст. викладач 
 

 Банкiвський сектор належить до важливих iнфраструктурних 

елементiв ринкової економіки. Будучи частиною фiнансового ринку, 

банки виконують важливу макроекономiчну функцiю – перерозпо-

дiляють вiльнi капiтали мiж учасниками ринку, забезпечуючи ефекти-

вний розподiл фiнансових ресурсiв мiж сферами та суб’єктами еко-

номiки. Тому стабiльнiсть функцiонування банкiв та їх ризикобез-

печнiсть вкрай важливi для економiки. 

 Сучасне внутрiшнє та зовнiшнє бiзнес-середовище суб’єктiв, що 

здiйснюють банкiвську дiяльнiсть, характеризується нестабiльнiстю та 

важкопрогнозованiстю, що призводить до збiльшення ризикiв. За цих 

умов підвищення ефективності управління діяльністю та стабільність 

розвитку банківського сектора неможливі без активного використання 

ризик-менеджменту як складової частини системи управління комер-

ційним банком. 

 Ризик-менеджмент комерційного банку - це система управління 

ризиками, яка передбачає використання методів та інструментів, спря-

мованих на ідентифікацію ризиків, оцінку ймовірності їх прояву, роз-

міру можливих фінансових втрат, зменшення негативного впливу на 

стійкість.  

В теорії ризик-менеджменту ризик розглядається як потенцій-

не відхилення фактичних результатів від запланованих. При цьому 

ризик-менеджмент передбачає управління як негативними, так і пози-

тивними наслідками проявів ризику. Завдання управління в першому 

випадку зводиться до мінімізації втрат, а в другому – використання  

позитивних наслідків для збільшення вигоди. Таким чином, система 

ризик-менеджменту повинна бути спрямована на досягнення необхід-

ного балансу між отриманням прибутку (позитивні наслідки) і скоро-

ченням збитків (негативні наслідки). 

Більшість комерційних банків України сьогодні належать до 

установ з іноземним капіталом, відповідно система управління здійс-
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нюється за міжнародними стандартами. В частині ризик-менеджменту 

– це міжнародний стандарт управління ризиками ISO 31000: 2009 (Уп-

равління ризиками. Принципи та рекомендації - Risk management - 

Principles and guidelines). Цей стандарт використовує  поняття  «ризик-

менеджмент»  та «управління  ризиками». 

 На рисунку 1 представлено основнi напрямки управлiння ризи-

ками комерцiйного банку. 

 
Рисунок 1 – Напрямки управлiння ризиками комерцiйного банку 

 

Iнструменти управлiння ризиками за напрямками представлено в 

таблицi 1. 
Таблиця 1 - Iнструменти управлiння ризиками за напрямками 

 

Напрямки Iнструменти 

Управлiння кредитними 
ризиками 
 

- оцінка якості позичальника (визначення рейтингу клієн-
тів); 

- узгодження набору індикаторів і лімітів кредитного 

портфеля (концентрації, диверсифікації, покриття заста-
вами) 

Управлiння операцiйними 

ризиками 
 

- збір даних і складання звітності про внутрішні операцій-

ні втрати; 

-  виявлення ключових індикаторів ризику; 

- збір даних про зовнішні операційні втрати; 

- самостійна оцінка підрозділами ступеня ризику і конт-
роль ризику 

Управлiння ринковими 

ризиками 
 

- оцінка волатильності котирувань (валютних курсів, ко-

тирувань боргових цінних паперів та ін.); 

- лімітування відкритих валютних позицій; 
- лімітування відкритих позицій в боргових цінних папе-

рах, інших фінансових інструментах; 
- сценарне моделювання за кожним типом ринкового 

ризику 

 

Моделювання процесу ризик-менеджменту має бути вписане в 

процесно-орiєнтовану модель системи управлiння комерцiйним бан-

ком. Отже, управлiння ризиками комерцiйного банку повинно бути 
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iнтегроване в управлiння бізнес-процесами або їх складовими части-

нами. 

Створення ефективної системи ризик-менеджменту дозволить 

комерцiйному банку підвищити обгрунтованість прийняття управлiн-

ських рішень в умовах прояву ризикiв та забезпечити стабільний роз-

виток за рахунок пiдвищення рiвня контрольованостi в нестабiльних 

умовах здiйснення господарської дiяльностi.  

 

ВАЖЛИВІСТЬ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 

В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Щигорева Є.Г. 

Науковий керівник – Рудаченко О.О., канд. екон. наук, ст. викладач 
 

     В умовах впровадження сучасних принципів ринкової економіки в 

господарський механізм України, реформування форм власності і за-

гострення конкуренції реклама виявилася практично одним з основних 

інструментів впливу підприємств на ринок збуту, каналом поширення 

інформації на ринку, а також передумовою зворотного зв'язку з ним. 

     Реклама здобуває особливе значення для ефективного функціону-

вання підприємств на сучасному етапі розвитку національної економі-

ки, що характеризується динамізмом і якісними змінами у всіх її галу-

зях [1]. При правильній організації реклама є ефективною і сприяє 

швидкої реалізації виробленої підприємством продукції. При цьому 

прискорюється повернення грошових оборотних коштів, установлю-

ються ділові контакти зі споживачами продукції, зростає попит, що є 

об'єктивною основою розширення виробництва і підвищення ефектив-

ності збутової діяльності підприємства. 

     Реклама – це інформація, поширена будь-яким способом, в будь-

якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначе-

ному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекла-

мування, формування або підтримка інтересу до нього і його просу-

вання на ринку [3]. 

     Макросистема маркетингової політики підприємства містить у собі 

чотири складові підсистеми:  

- товарну політику,  

- цінову політику, 

- політику поширення, 

- комунікаційну політику.  

     Найважливішою складовою частиною комунікаційної політики є 

рекламна кампанія, ефективна розробка і реалізації якої забезпечує 
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підприємству досягнення конкурентних переваг на ринку і сприяє під-

вищенню загальної ефективності його маркетингової діяльності [2]. 

     Однією з найважливіших особливостей сучасної реклами, що є не-

від'ємною частиною ринкового механізму, є здатність відбивати стан 

справ в економіці. Наскільки бурхливо розвивається економіка і торгі-

вля або наскільки вони переживають кризу і занепад, настільки зміню-

ється і ринок реклами. 

     Задачі оцінки ефективності рекламної кампанії характеризуються 

багатофакторністю умов і нелінійним зв'язком показників рекламної 

активності та витрат на рекламу з результатами (продажами, охоплен-

ням аудиторії, кількістю залучених клієнтів). В даний час дослідження, 

спрямовані на оптимальне планування розміщення реклами та підви-

щення ефективності рекламних вкладень, актуальні в світлі динаміч-

ного розвитку рекламної справи. Для мінімізації ризиків та усунення 

неефективної витрати грошей на розміщення реклами необхідно опти-

мально розподіляти рекламний бюджет і прогнозувати можливий 

ефект від розміщення реклами. Рішення подібних завдань маркетингу 

здійснимо із застосуванням формалізованих підходів і математичних 

методів. Визначення ефективності рекламних кампаній як важливого 

контролюючого елемента рекламної діяльності стає актуальною про-

блемою. Усебічне вивчення представлених у літературі концепцій і 

підходів дозволило зробити висновок про те, що широке коло питань 

щодо процесу формування рекламної кампанії розроблене недостат-

ньо, а також слабко математично формалізоване. Існуючі методи і мо-

делі, в основному, носять описовий характер.  

     В даний час для оцінки ефективності рекламних кампаній застосо-

вується широкий спектр методик. Як правило, аналіз ефективності 

виконується і до і після проведення запланованих заходів. Для оцінки 

до масштабного проведення заходів використовуються асоціативні 

тести, тести на наочність, тестові ринки тощо. Після проведення за-

планованих заходів використовуються метод кореляції між обсягом 

продажів і витратами на комплекс рекламних комунікацій, метод кон-

тактних аудиторій, метод оцінки ефективності по заходам стимулю-

вання збуту  і т. д. В основному, всі методики націлені на оцінку кому-

нікативних та економічних значень. 
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СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПОРЯТУНОК ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Шкурупій К.В.  

Науковий керівник – Димченко О.В., д-р екон. наук, професор 
 

 Малий і середній бізнес в Україні приносить 55% валового внут-

рішнього продукту в економіку країни, при цьому якщо виділити тіль-

ки малий бізнес, то це 16% ВВП. За даними Державної служби статис-

тики України, зростання реального ВВП України у 2018 році приско-

рилося до 3,3% з 2,5% у 2017 році та став максимальним за останні 7 

років.[2] Державний бюджет України на 2019 рік заснований на мак-

роекономічному прогнозі уряду зі зростанням реального ВВП на 3%. 

[3] Великі та середні підприємства в Україні – це 73% ВВП, тобто 

мікро- і малі підприємства в Україні - це лише 16% ВВП. В Європі - у 

два рази більше. [4] 

 В Україні в останні роки бізнес набуває також все більшого роз-

витку. За даними Мінекономрозвитку, серед усіх підприємств України 

малий та середній бізнес складає 99,8%, там працює 79% населення.[3] 

 Ми живемо у 21 сторіччі, в якому кожна зацікавлена людина  

може скористатись платними  послугами спеціаліста, який допоможе 

розібратись та проконсультувати людину з питань ведення бізнесу. Це 

може бути питання або проблема різноманітного характеру: від ство-

рення бізнесу до «Як врятувати свій бізнес?». У користувачів цих пос-

луг, підприємців, немає стовідсоткової гарантії, що їх бізнес буде вря-

товано та ситуація залишиться вирішеною, бо такі центри/організації 

бувають різні (як і спеціалісти): некваліфіковані, недосвідчені та вза-

галі незацікавлені у тому, щоб допомогти підприємцю. 

 На нашу думку, вірним рішенням у таких ситуаціях буде – ство-

рення Регіонального центру підприємницької діяльності в кожному 

місті України, де вони зможуть: зареєструвати підприємницьку діяль-

ність, отримати поради та рекомендації, бути на одній хвилі з нововве-

деннями, отримати практичну допомогу та знайти партнерів та спон-

сорів для свого бізнесу. 

Регіональний центр підприємницької діяльності (далі - РЦПД) 

– це державна установа, підконтрольна Міській раді, головною метою 

якої є забезпечення сталого розвитку підприємництва в Україні, шля-

хом надання допомоги з розвитку підприємств, проведенням консуль-

тацій та послуг практичного характеру. 

 Функції РЦПД: реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, 

надання консультацій та рекомендацій за питаннями, що цікавлять 
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підприємців, пошук партнерів та спонсорів для підприємств, створення 

освітньої платформи для підприємців, сприяння розвитку суб'єктів 

підприємницької діяльності, надання практичної допомоги підприємс-

твам, що їх  потребують, створення належних умов для розвитку підп-

риємницької діяльності, організація доставки документів із РЦПД до 

виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних послуг, а 

також доставка вихідних документів до РЦПД, залучення представни-

ків виконавчих органів ради для вирішення спірних питань, що вини-

кають в процесі [1] 

 Отже, створення Регіональних центрів підприємницької діяльно-

сті в містах України – це порятунок для її економічної ситуації. 
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СУТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
  

Красіля К.О. 

Науковий керівник – Коненко В.В., канд. екон. наук 
 

 

Фінансова стратегія порівняно недавно розглядається в економі-

чній літературі як самостійна. Це обумовлено ключовою роллю фінан-

сових ресурсів на підприємстві, тому що саме цей вид ресурсів може 

бути конвертований в будь-який інший з мінімальним тимчасовим ін-

тервалом. 

Фінансова стратегія представляє собою систему формування і 

втілення цілей підприємства шляхом ефективного залучення і викори-

стання фінансових ресурсів, координації їх потоків на основі враху-

вання змін факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Цілі фінансової стратегії формуються на основі загальних цілей 

фінансово-господарської діяльності самого підприємства. Останні 

представляють конкретний стан окремих характеристик організації, 

досягнення яких є для неї бажаним і на досягнення яких спрямована її 

діяльність. Вони визначають те, до чого прагне організація, що вона 
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хоче отримати в результаті своєї діяльності.  

У сучасній економічній літературі досить широко представлені 

думки різних авторів про цілі фінансової стратегії. Більшість з них 

сходяться на думці, що головною її метою є підвищення (максиміза-

ція) добробуту (доходів) власників організації.  

Способи досягнення цілей визначаються через постановку за-

вдань фінансової стратегії. Завдання являють собою кількісну конкре-

тизацію цілей підприємства з зазначенням способів та термінів їх до-

сягнення для кожного рівня: корпоративного, ділового, функціональ-

ного. Завдання традиційно прийнято формулювати одночасно з визна-

ченням місії та цілей. Вони мають конкретний вимір і тимчасову при-

в'язку. 

Сутність фінансової стратегії реалізується в її функціях. По від-

ношенню до загальної стратегії підприємства розглядаються дві групи 

функцій – організаційні і, економічні.  

В даний час в економічній літературі переважає уявлення про три 

види і трьох рівнях стратегій підприємства. За видами виділяються 

наступні стратегії. 

1. Корпоративна стратегія (загальна, базова, портфельна) – опи-

сує загальний напрямок росту підприємства, розвитку його виробничо-

збутової діяльності, відображає способи здійснення місії і головної 

мети організації. Вирішує питання, пов'язані зі структурою корпорації, 

структурою бізнес-портфеля, з розподілом ресурсів між господарськи-

ми підрозділами, виробляє єдину стратегічну орієнтацію підрозділів 

підприємства, визначає стратегічні напрямки кожного елемента госпо-

дарської системи.  

2. Ділова стратегія (конкурентна, бізнес-стратегія, спеціальна). 

Визначає аспекти роботи в стратегічному періоді на конкретному полі 

діяльності, наприклад, товарному ринку. Важливо відзначити, що для 

підприємств з одним видом діяльності ділова стратегія збігається з 

корпоративною, і ієрархічні зв'язки стратегій переходить в дворівневу. 

Розробляється в особливих випадках, при виконанні специфічних за-

вдань, наприклад, при банкрутстві. Визначає конкурентні переваги 

підрозділів і способи конкуренції.  

3. Функціональна стратегія. Розробляється на основі вищенаведе-

них стратегій і визначає шляхи досягнення конкретних цілей організа-

ції, що стоять перед її окремими підрозділами та службами. Даний вид 

стратегії спрямований на конкретний об'єкт: фінанси, виробництво, 

кадри, маркетинг і т.п.   

4. Ряд економістів виділяє економічну стратегію, яка передбачає 

вироблення економічно ефективних шляхів досягнення таких цілей 
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підприємства, як завоювання певної частки ринку, і утримання її на 

протязі тривалого періоду часу; підтримання конкурентоспроможності 

продукції, що випускається; запобігання банкрутства та інших цілей. 

Фактори внутрішнього середовища, в тому числі місія підприєм-

ства, ціннісні орієнтації, цілі підприємства, фінансовий стан, забезпе-

ченість ресурсами, ступінь економічної самостійності, інвестиційна 

привабливість, конкурентні переваги, ступінь ризикованості діяльності 

організації, її залежність від зовнішнього середовища і від раніше 

прийнятих на себе зобов'язань, рівень підготовки і досвіду кадрів, дос-

від реалізації попередніх стратегій і інші. На розробку фінансової 

стратегії також впливає загальна (базова) стратегія фірми.  

Таким чином, фінансова стратегія представляє собою систему 

формування і втілення пріоритетних фінансових цілей підприємства 

шляхом ефективного залучення і використання фінансових ресурсів, 

координації їх потоків, забезпечення необхідного рівня фінансової 

безпеки на основі безперервного обліку змін факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ І 

СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ  
 

Ноженко М.М. 

Науковий керівник – Коненко В.В., канд. екон. наук 
 

 

В організаційній діяльності підприємства все більшого значення 

набувають мотиваційні аспекти, адже комерційний успіх будь-якого 

підприємства залежить в першу чергу від того, якою мірою співробіт-

ники реалізують свій професіональний потенціал. Не дивлячись на те, 

що існує велика кількість мотиваційних теорій та схем мотивування, 

для більшості керівників різних організацій проблема дієвості та ста-

новлення ефективного мотиваційного механізму персоналу в процесі 

стратегічного управління підприємством постає завжди. Особливу ак-

туальність мотивація набуває сьогодні, в умовах світової економічної 

нестабільності. Перед Україною зберігається реальна загроза другої 

хвилі економічної кризи. Кризова ситуація загрожує компанії не тільки 

фінансовими проблемами та втратою своїх позицій на ринку, але й 

втратою кваліфікованих кадрів, без яких подолати кризу неможливо. 

Мотиваційний механізм є комплексом організаційно-

економічних, матеріально-технічних та соціально-психологічних ін-

струментів і методів спонукання до ефективної праці для забезпечення 

досягнення мети мотиваційної політики. Механізм мотивації до праці 

зумовлюється системою інтересів та стимулів. Мотиваційний аспект 
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управління працею широко застосовується у країнах  з розвинутою 

ринковою економікою. Мотиваційний механізм на підприємстві спря-

мований на виживання та досягнення успіху в умовах конкуренції. 

Функціонування цього механізму забезпечують мотиви конкуренції 

при створенні нової продукції і технології, підприємницькі стратегії, 

мотиви підприємницького ризику, мотиви підприємницьких реакцій на 

зміну зовнішнього оточення, мотиви внутрішнього підприємництва, 

які забезпечують гнучкість управління і сприйняття нововведень на 

самому підприємстві. 

Дієвий мотиваційний механізм повинен забезпечувати успішне 

перетворення набору факторів, принципів, стимулів, мотивів, цінніс-

них орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій з лінійного дискрет-

ного стану у замкнутий, постійно повторювальний процес. Мотивацій-

ний механізм управління поведінкою співробітників базується на та-

ких чинниках, як система формальних процедур і правил виконання 

функцій і робіт, призначених для досягнення мети фірми та уявлення 

менеджменту про реальні інтереси, мотиви, потреби людей, що пра-

цюють в організації, способах їх задоволення, значущих цінностях і 

нормах поведінки 

Найчастіше роботодавці використовують матеріальну мотивацію 

у вигляді квартальних чи щомісячних премій, або премії за вислугу 

років. На перші роки роботи в організації припадає основний приріст 

відсотка надбавки за вислугу років. Саме в цей час працівники тру-

дяться на благо підприємства і намагаються максимально реалізувати 

їх потенціал. Існує, тим не менш, ризик, що через два чи більше років 

працівники прагнуть змінити місце роботи через певні обставини. Пе-

рсонал, який відпрацював на підприємстві більше, ніж 5 років є най-

стабільнішим. Більше того, надбавка за вислугу років до того часу вже 

складає значні суми. 

Для успішної діяльності компанії існує необхідність використан-

ня методів матеріального і нематеріального заохочення працівників. 

Механізми мотивації, що використовуються сьогодні не є ідеальними, 

але вони дієві і активно застосовуються на практиці. Тому, для ефек-

тивної роботи компанії показники матеріальної мотивації слід зістав-

ляти із цілями бізнесу, передбачаючи системи заохочень за реалізацію 

конкретних завдань та за виконання загальних планів організації.  

В Україні більшість роботодавців ще не усвідомили значимість 

нематеріальної мотивації у роботі з персоналом, але кожен думаючий 

керівник розуміє важливість цих методів. Часто причинами невдач 

компаній є не помилки в економічних розрахунках, а в недостатній 

мотивації працівників компанії. 
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Таким чином, розробка ефективного мотиваційного механізму 

має стратегічне значення для підприємств. Розуміння, формування і 

задоволення потреб персоналу є основою створення цього механізму, а 

отже вирішальним кроком до досягнення мети діяльності підприємст-

ва. Запровадження ефективного мотиваційного механізму сприяє під-

вищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому ре-

зультаті, прибутковості підприємства. Також це дозволяє вийти підп-

риємству на економічно новий рівень розвитку і відкриває можливості 

реалізувати свої можливості на світовому рівні. 

 

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Гарагата Т.В. 

Науковий керівник – Бібік Н.В., канд. екон. наук, доцент 
 

 Сьогодні імідж компанії відіграє важливу роль для забезпечення 

її сталого розвитку. У зв’язку з цим підприємства ще більше намага-

ються знайти методи забезпечення переваг над конкурентами, залу-

чення клієнтів, намагаються заслужити повагу з боку стейкхолдерів та 

створити привабливу соціально-психологічну атмосферу у колективі. 

Тож для створення успішного іміджу компанії використовують  кон-

цепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), яка включає 

до себе комплекс соціальних програм, впливаючи як на внутрішній, 

так і на зовнішній імідж та забезпечуючи позитивну уяву про діяль-

ність підприємства.   

 КСВ – це відповідальність суб’єктів підприємництва за дотри-

манням норм і правил в області етики, екології, милосердя, співчуття і 

т.д. Це свідчить про те, що підприємства на добровільній основі розро-

блюють дії для підвищення якості життя свого персоналу, членів їх 

родини, місцевих громад та суспільства. З цього слідує, що КСВ пе-

редбачає ведення бізнесу згідно публічних та комерційних очікувань 

суспільства. У результаті КСВ займається такою діяльністю, як фор-

мування ділової репутації підприємства.  

 Останнім часом імідж компанії став залежати не тільки від його 

характеру відносин з партнерами та клієнтами, але й суспільства в ці-

лому, адже сучасній людині далеко не байдуже якими способами підп-

риємство досягає своїх стратегічних цілей, як воно дотримується своїх 

обов’язків та соціальних принципів. Спонсорська допомога, соціальна 

діяльність, якість взаємовідносин з органами місцевого самоврядуван-

ня, громадянами все більше впливають на ділову репутацію і, як наслі-

док, конкурентоздатність та інвестиційну привабливість підприємства. 
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Аналітики вважають, що близько 85% ринкової вартості підприємства 

відводиться його діловій репутації. Також в результаті досліджень бу-

ло виявлено, що зміна індексу репутації на 1% призводить до зміни 

ринкової вартості компанії на 3%. Тож очевидним є те, на скільки важ-

ливо мати позитивну репутацію, щоб довгий час залишатися у бізнес-

середовищі і тому корпоративна і соціальна активність стає провідним 

напрямком у стратегії іміджу. 

 У загальному вигляді вплив КСВ на імідж компанії можна поді-

лити на 4 рівні: 

– перший рівень КСВ допомагає підприємству вийти на цивілізований 

ринок: це своєчасні виплати заробітної плати персоналу, виплата зо-

бов’язань, охорона навколишнього середовища та охорона праці, ко-

декс корпоративної поведінки; 

– другий рівень – це рівень благодійності та спонсорства, тут розроб-

ляються програми допомоги нужденним; 

– третій рівень – формування КСВ перед працівниками, тобто ство-

рення комфортних умов праці, наприклад, забезпечення персоналу 

пакетом соціальних послуг, забезпечення житлом, організація харчу-

вання та відпочинку, проведення тімбілдінгів і т.д.; 

– четвертий рівень – соціальні інвестиції бізнесу, тобто ресурси підп-

риємства, напрямлені на отримання певного соціально-економічного 

ефекту від реалізації соціальних проєктів, що були розроблені в інте-

ресах стейкхолдерів компанії. 

 Отже, у висновку можна сказати, що сьогодні для отримання 

першості у конкурентній боротьбі компаніям вже недостатньо показу-

вати лише високу ефективність, інноваційний підхід у своїй діяльнос-

ті, прибутковість. У сучасних умовах важливо завоювати позитивну 

ділову репутацію, довіру з боку суспільства, що забезпечить сприятли-

ву соціальну ситуацію для розвитку успішного бізнесу.   

 

РОЗУМНІ ГОРОДА ЯК КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

МІСТ 
 

Чайка В.С. 

Науковий керівник – Величко В.В., канд. екон. наук, доцент  
 

Актуальність проблеми. Сучасні проблеми сталого розвитку сус-

пільства полягають у необхідності оптимального підняття рівня всіх 

його складових - економічного зростання, соціальної політики та еко-

логії, які в певному сенсі можна вважати екологічним економічним та 

соціальним розвитком, безперервно підтримується, самодостатнім та 

збалансованим прийнятним. Політика сталого розвитку Європи фор-



 17 

мується глобальною концепцією стійкості. Економічна діяльність має 

свої межі, за межами яких можливе подальше економічне управління 

та життя людини. Майбутнє людини можливе лише за умови збере-

ження природних основ його життя. 

Метою роботи є формування "стійкого" мислення, яке має на ме-

ті визначити необхідність стратегії сталого розвитку міста та профе-

сійного підходу до варіантів її реалізації. 

Конкретні цілі сталого розвитку були визначені в Європейській 

стратегії сталого розвитку, прийняті країнами ЄС у Гетеборзі. Страте-

гія сталого розвитку, прийнята країнами ЄС, є основою для розробки 

національних стратегій сталого розвитку в кожній країні ЄС. Більшість 

країн прийняли національні стратегії з високими цілями, що стосують-

ся стійкості. Незважаючи на загальні цілі сталого розвитку ЄС, кожна 

країна має свої національні стратегії, власні програми. Їх неоднорід-

ність пов'язана з характеристиками структури фермерських госпо-

дарств, економічною спеціалізацією, політичною силою та впливом 

елементів лобізму. Навіть у галузі екологічної стійкості існують вели-

чезні відмінності між країнами ЄС. 

Для підвищення стійкості соціально-економічного розвитку тери-

торії будівельні структури повинні контролювати фактори соціально-

економічного розвитку, значення їх показників та постійно надавати 

стимулюючий ефект для задоволення соціальних потреб населення та 

розвитку продуктивних галузей економіки. 

Однією з цікавих стратегій сталого розвитку міст може бути 

впровадження розумних міських технологій. 

Британський інститут стандарту (BSI) описує розумне місто як 

"ефективну інтеграцію фізичних, цифрових та людських систем у 

штучно створеному середовищі, щоб забезпечити громадянам стійке, 

процвітаюче та інклюзивне майбутнє". 

За підрахунками ООН, до 2050 року у містах проживатиме 67% 

населення світу. На думку експертів МакКінзі, до 2022 року у світі 

буде близько 600 розумних міст. Ще протягом п'яти років ці міста бу-

дуть виробляти майже дві третини світового ВВП.  

Наукова новизна. З точки зору сталого розвитку міст та викорис-

тання «розумних міст» для цього було сформовано п’ять основних 

складових «розумного» міста: 

- «розумна енергія» - рішення в галузі енергопостачання та еко-

номії. Програми управління попитом, енергоефективність та інтеграція 

відновлюваних джерел енергії. 
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- «розумне управління водними ресурсами» - управління: модер-

нізація систем водопостачання, моніторинг споживання, екологічних 

систем та управління повеней. 

- «розумні будівлі» - будівлі, де всі інженерно-інформаційні сис-

теми інтегровані в єдину систему управління. 

- «розумний уряд» - використовувати інформаційні технології для 

надання публічних послуг широкому колу людей та оптимізації роботи 

різних підрозділів. 

- «розумний транспорт» - інтелектуальні транспортно-логістичні 

системи. Моніторинг та управління трафіком, оплата платних плате-

жів, реагування на надзвичайні ситуації, інтелектуальна парковка та 

комплексне управління трафіком, побудова інтелектуальних логістич-

них мереж. 

Прикладом "розумних" міст може бути південнокорейське Сонго 

(будівництво завершено, запланована вартість до 2021 року - 40 мілья-

рдів доларів), перше повністю приватне місто Лавас в Індії (планується 

завершення будівництва в 2021 році, вкладено понад 30 мільярдів до-

ларів) та інші. 

Висновки.  "Розумне місто" - концепція інтеграції інформаційно-

комунікаційних технологій управління міською власністю. Вони пок-

ликані зробити життя людей більш доступними: підвищити комфорт, 

якість та ефективність обслуговування, зменшити витрати та спожива-

ти ресурси. Взагалі вони означають оптимізацію всього життя міста. 

Застосування технології «розумного міста» розробляється для поліп-

шення управління міським потоком та швидкого реагування на складні 

завдання. Тому "розумне місто" готове вирішувати проблеми більші, 

ніж прості "оперативні" відносини з його громадянами, що забезпечує 

стійкий розвиток міст у майбутньому. 

 

ПРОГРАМНИЙ ПІДХІД ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ 

ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ М. ХАРКОВА 
 

Волобуєва В.Є., Ковтуненко А.П. 

Науковий керівник – Прасол В.М., доцент 
 

Ефективне функціонування міського пасажирського транспорту є 

однією з найважливіших умов розвитку соціальної та виробничо-

економічної сфери будь-якого міста. У зв'язку із ростом та розвитком 

міста збільшується навантаження на громадський транспорт, немину-

че виникають проблеми, пов'язані з наданням транспортних послуг 

населенню. Рівень безпеки, показники якості та ефективності переве-

зень пасажирів не відповідають сучасним вимогам. 
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Соціальна значущість міського пасажирського транспорту зага-

льного користування безперечне. При чому зовнішній ефект, створю-

ваний ним не обмежується рамками міста, а впливає на соціально-

ефективний розвиток регіону й, навіть, держави в цілому. Міський 

пасажирський транспорт є найважливішою складовою економіки 

будь-якої країни, й України зокрема, де населення гостро потребує 

громадських пасажирських перевезень. 

Ефективна організація роботи громадського транспорту вимагає 

комплексного підходу до вирішення питань транспортного обслугову-

вання населення, що включає в себе питання раціональної експлуата-

ції всіх видів транспорту, удосконалення міських транспортних пере-

везень з позиції соціального захисту населення великих міст. 

Зараз існує кілька підходів до проблеми реформування міського 

транспорту у великих містах України: 

Перший підхід – реалізація монополій держави на пасажирські 

перевезення на ринку міських транспортних послуг, збереження стру-

ктури управління міським транспортом та власності на його майно за 

комунальними підприємствами. 

Другий підхід – необхідність зміни структури ринку міських по-

слуг з монополії на олігополію, організація монопольного середовища 

на володіння транспортною інфраструктурою та конкурентного сере-

довища на перевезення пасажирів. 

Третій підхід – об’єднання першого і другого підходів, який до-

зволяє передачу у конкурентне середовище частину автомобільних, 

міських та приміських пасажирських перевезень, оскільки інші види 

міського транспорту є соціально спрямованими та збитковими і пот-

ребують централізованого управління з боку міських органів влади. 

На розвиток та оптимізацію транспортної інфраструктури м. Ха-

ркова, що включає 480,1 км контактної мережі, 645,7 км кабельної 

мережі, 59 тягових підстанцій, 414 комплектів стрілочних переводів, 

93 одиниці перетинань, 903 зупиночних пунктів громадського корис-

тування тощо заплановано  

1254,1 млн гривень. 

Ці кошти передбачені на виконання заходів: 

– «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 

2013-2020 роки»  – 132,0 млн гривень; 

– «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 

2013-2020 роки»  – 551,3 млн гривень; 

– «Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену 

на 2010-2020 роки» – 497,8 млн гривень; 
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– «Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на 

2020 рік» – 73,0 млн гривень. 

Структура видатків на розвиток міського електричного транспо-

рту та покращення транспортного обслуговування: 

– Розвиток трамвайного сполучення - 167,2; 

– Розвиток тролейбусного сполучення  - 185,9 

– Зміцнення матеріально-технічної бази та енергозабезпечення під-

приємств наземного електротранспорту  - 198,2 

– Забезпечення безпеки дорожнього руху - 205,0 

– Всього – 1254,1 млн грн.. 
 

Список використаних джерел 
1. Вплив бюджету міста Харкова на соціально-економічний розвиток терито-
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pasazhirskih-perevezen/viewer - Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських 

пасажирських перевезень 

3. Офіційний сайт [Електронний ресурс] - Режим доступу : 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ «ЦИФРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ» В ПРОЦЕССІ ВИРОБНИЦТВА 

ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ І ПРОТЕЗУВАННІ 
 

Cамусь П.О. 

Науковий керівник – Тітяєв В.В., канд. екон. наук, доцент 
 

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, у 15% лю-

дей на планеті є порушення функцій і структури організму, які переш-

коджають фізичній активності і заважають соціальному життю, і біль-

ше 50 мільйонів чоловік в рік стають інвалідами.[1] Прямі та непрямі 

втрати через цієї проблеми становлять близько 6% - в 2019 році це 

приблизно склало 4,4 трильйона доларів. Це можна порівняти з річни-

ми втратами світової економіки від «великої рецесії» 2008 року. Дося-

гнення оптимального рівня здоров'я, комфорту і функціонування для 

цих людей є важливим соціально-економічним завданням для всього 

суспільства. 

 Останнім часом технології 3D-друку все активніше застосову-

ються в різних сфера життя людини. В області «цифрової медицини» 

проводяться революційні дослідження, і в майбутньому неминуче ста-

не реальністю 3D-сканування з подальшим створенням імплантатів. В 

даний момент новий підхід до медицини в великій мірі ґрунтується на 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodichniy-pidhid-schodo-optimizatsiyi-diyalnosti-miskih-pasazhirskih-perevezen/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/metodichniy-pidhid-schodo-optimizatsiyi-diyalnosti-miskih-pasazhirskih-perevezen/viewer
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технологіях сканування, таких як КТ, МРТ і УЗІ. Успішні розробки в 

цій сфері дешевше і ефективніше традиційних методів, тому мають всі 

шанси вже найближчим часом вивести медицину на якісно новий рі-

вень. 

Важливим етапом на шляху до «цифрової медицині» став дозвіл, 

даний Управлінням з контролю якості харчових продуктів і лікарських 

препаратів США кільком медичним пристосуванням, виробленим за 

допомогою 3D-друку. 

Запровадження в цій індустрії технології просторового скануван-

ня, 3D сканерів, а також таких технічних засобів що з високою точніс-

тю фіксують характеристики кінцівок і зони найбільшого навантажен-

ня, дають можливість зробити крок вперед в ефективності індивідуа-

льних ортопедичних виробів та протезів. 

Галузь ортопедії, впливає на одну з найважливіших в організмі 

людини систем, хвороби стопи що виникають в тому числі і через ни-

зькоякісне або таке, що не відповідає потребам конкретного користу-

вача взуття, впливають на хребет, і спинний мозок, що може мати тяж-

кі довгострокові наслідки на здоров’я і працездатність. Саме тому ви-

сока точність вимірів і виробництва так важлива. 

3D-друк вже застосовується в медицині для виробництва об'єктів 

безпосередньо для пацієнтів, наприклад, штучних частин тіла (стегно-

вих, колінних і плечових суглобів, а також пов'язаних з імплантатами 

виробів). Крім того, технології адитивного виробництва допомагають 

виготовляти унікальні об'єкти на замовлення, такі як слухові апарати, 

стоматологічні моделі щелеп (які в подальшому використовуються для 

створення коронок або брекетів), устілки для взуття, протези та орто-

педичні імплантати. 

 Відзначається, що з впровадженням 3D-друку в галузях медици-

ни досягається оптимізація мережі постачальників і виробничого про-

цесу. Для виготовлення предметів за допомогою 3D-друку не потрібні 

багатоступінчасті схеми виробництва і додаткова обробка. Крім того, 

нові технології дозволяють знизити потребу в складських приміщен-

нях. Таким чином, знижуються витрати і терміни виготовлення пред-

метів, що особливо помітно, коли мова йде про невеликі обсяги поста-

вок або виробництві складних частин (наприклад, в ортопедії). 

 Багато хірургів вже зараз досліджують і тестують процеси 3D-

друку металом для виготовлення ортопедичних імплантатів. Ці розро-

бки мають величезний потенціал в силу наступних переваг: 

1. Біологічно сумісні металеві порошки; 

2. Дешевші металеві імплантати, зроблені на замовлення; 

3. Поліпшені механічні характеристики; 
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4. Використання 3D-друку металами для імплантатів в ортопедії. 

В якості висновку можна зазначити, що область хірургічних біо-

імплантатів, безсумнівно, виграє від застосування 3D-друку, оскільки 

вона дозволяє виробляти об'єкти на замовлення, прискорюючи оду-

жання пацієнта. Звичайно, дослідження і розробки в цій сфері тільки 

розпочато, а основні прориви ще попереду. Проте, 3D-друк металами 

вже зараз дозволяє оптимізувати процес виробництва ортопедичних 

імплантатів, скорочуючи витрати і терміни виробництва. 
 

Список використаних джерел 

 1. World H. O. World report on disability. [Електронний ресурс] / World Health 

Organization // WHO. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/. 

 2. Food and Drug Administration, [Електронний ресурс] / FDA // FDA . – 2018. – 
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РЕКЛАМА БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА У СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖАХ 
 

Єленюк М.М. 

Науковий керівник  ̶ Бібік Н.В., канд. екон. наук, доцент 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства майже неможливо знай-

ти людину, яка не зареєстрована в одній із кількох соціальних мереж. 

Тому підтримка SMM стає повноцінним маркетинговим методом. 

Ефективність реклами в соціальних мережах не можна ігнорувати, 

втрачаючи можливість використовувати цей інструмент, адже саме 

Однокласниках, Фейсбук, Інстаграм тощо є значна частина цільової 

аудиторії компанії. 

Підприємства можуть збільшувати прибуток та досягати бажаних 

цілей шляхом впливу на потенційних клієнтів за допомогою реклами у 

соціальних мережах. Більшість підприємств користуються послугами 

сторонніх рекламних агентств для просування свого товару або послуг, 

інші підприємства створюють у штаті робітників окрему посаду – 

SMM-менеджера (співробітник маркетингового відділу, який займа-

ється збиранням інформації про потенційних клієнтів та аналізом да-

них, просуванням бренду, використовуючи різноманітні соціальні ме-

режі).  

Залучення сторонніх організацій для розробки реклами у соціа-

льних мережах має свої недоліки: 

- відсутність безпосередньої прямої комунікації з керівництвом 

(при спілкуванні замовника з виконавцем через мобільний та ін-

тернет- зв’язок можуть виникати труднощі); 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://www.fda.gov/medical-devices/products-and-medical-procedures/3d-printing-medical-devices/
https://www.fda.gov/medical-devices/products-and-medical-procedures/3d-printing-medical-devices/
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- загроза комерційній таємниці (робота зі сторонніми організаціями 

примушує підприємство-замовника відкривати їм доступ до за-

критої інформації всередині компанії); 

- відсутність знання специфіки підприємства (будівництво, проми-

слова діяльність, тощо) 

- існує ризик співпраці з недобропорядними та нестабільними ор-

ганізаціями (стороння фірма може у будь-який момент відмови-

тись від співробітництва або намагатись ставити свої умови, які 

будуть обмежувати можливості підприємства-замовника); 

- виділення великого бюджету, на роботу рекламного агентства та 

додаткових витрат на організацію. 

Для запобігання можливих ризиків, підприємству краще створити 

окрему посаду – SMM-менеджера, тобто найняти спеціаліста, який 

буде частиною колективу, буде більш зацікавленим у досягненні успі-

ху, добре знатиме специфіку роботи підприємства та краще знатиме у 

якому напрямку та у який спосіб просувати бренд підприємства у соці-

альних мережах. Також, підприємство зможе зменшити витрати на 

просування реклами, тому що один-два штатних спеціаліста будуть 

виконувати більшість процедур за фіксовану заробітну платню (табл. 

1). 
Таблиця 1  ̶  Порівняльна таблиця витрат на просування реклами на прикладі ПрАТ 

«Трест Житлобуд-1» 

Вид послуги 

Вартість при 

співробітництві 
зі сторонньою 

фірмою, 

грн./місяць 

Вартість при 
створенні 

посади ме-

неджера з 
SMM, 

грн./місяць 

Просування бренду Замовника у соціальній мережі 
Фейсбук 

3 600,00 0,00 

Просування бренду Замовника у соціальній мережі 

Інстаграм 
3 600,00 0,00 

Управління репутацією ТОП 20 Google.com.ua брен-
ду Замовника 

8 400,00 0,00 

PR-статті (написання та розміщення на тематичних 

рекламних площадках) 
4 400,00 0,00 

PR-статті (рекламний бюджет) 5 240,00 5 240,00 

Налаштування контекстної реклами Google Ads 2 400,00 0,00 

Рекламний бюджет Google Ads 3 600,00 3 600,00 

Налаштування таргетованої реклами у Facebook Ads 2 400,00 0,00 

Рекламний бюджет Facebook Ads 3 600,00 3 600,00 

Заробітна плата робітнику на посаді - 12 000,00 

Всього 37 240,00 24 440,00 
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Таким чином, з таблиці 1 видно, що створення посади менеджера 

з SMM  є ефективнішим ніж співробітництво зі сторонньою фірмою. У 

сучасному світі, у якому соціальні мережі грають велику роль для лю-

дей (потенційних споживачів), просування реклами в інтернеті є важ-

ливим кроком для досягнення успіху в підприємницькій діяльності. 

Підприємствам варто приділити увагу якісній розробці реклами та 

просуванню її у соціальних мережах. 

 

ЕФЕКТИВНI ПIДХОДИ ТА IНСТРУМЕНТИ УРАВЛIННЯ 

ПIДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ В СУЧАСНОМУ 

БIЗНЕС-СЕРЕДОВИЩI 
 

Романенко К.В.   

Науковий керівник – Волгіна Н.О., ст. викладач 
 

 Одним iз наслiдкiв глобальних трансформацiй сталi значнi змiни 

бiзнес-середовища, в якому функцiонують пiдприємницькi структури. 

Зміна спрямування та характеру взаємозв’язкiв між макро- та мікрое-

кономічними рівнями, динамiчний набiр чинникiв зовнiшнього та 

внутрiшнього середовища ведення бiзнесу i  ускладнення зв’язкiв мiж 

ними, вимагають кардинальних змiн в управлiннi пiдприємницькими 

структурами. 

 Функціонування підприємницької структури проходить в рамках 

управлінського циклу, оптимальність якого визначається його складо-

вими елементами та ефективністю взаємодії між ними, що залежать 

від підходу до управління бізнес-структурою як системою.  

В традицiйнiй економiцi найбiльш поширеним пiдходом до 

управлiння був функцiональний пiдхiд, вiдповiдно до якого бiзнес-

структура розглядалася через призму функцій, які розподіляються се-

ред підрозділів або окремих працівників. В умовах динамiчних змiн, 

цей пiдхiд не дає можливостi забезпечити найбiльш важливi характе-

ристики системи управлiння такi як швидкiсть обмiну інформацією 

всерендинi системи та реагування на змiни, оперативнiсть прийняття 

управлiнських рiшень, мотивацiя персоналу. 

 Пiдходом, який вiдповiдає умовам функцiонування пiдприємни-

цьких структур в сучаснiй економiцi, є процесний пiдхiд, відповідно до 

якого пiдприємницька структура розглядається як набiр ключових 

бiзнес-процесiв, що характеризуються споживанням ресурсів і забез-

печують певний результат. Переваги процесного пiдходу в управлiннi 

бiзнес-структурами наведено на рисунку 1.  
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Рисунок 1. – Переваги використання процесного підходу в управлінні 
 

 В інформаційній економіці, орієнтованій на зниження трансак-

ційних витрат, перевага забезпечується не стільки довгостроковою 

стратегічною орієнтацією, скільки здатністю гнучко і оперативно реа-

гувати на зміни, а на зміну стратегії концентрації контролю приходить 

стратегія концентрації на здатності реагування. Ці зміни вимагають 

пошуку та застосування ефективних інструментів управління пiдприє-

мницькими структурами. 

 Під ефективними інструментами управління пiдприємницькою 

структурою в сучасному бізнес-середовищі будемо розуміти засоби 

пристосування до мінливих умов, використання яких дозволяє макси-

мально виключити з середовища елементи невизначеності і орієнтова-

ні на збереження стійкості шляхом пристосування до змін. 

 Набір та опис інструментів управління підприємницькими струк-

турами, орієнтованих на збереження стійкості в умовах динамічних 

змін, представлено в таблиці 1. 
Таблиця 1 - Набір та опис інструментів управління 

Iнструмент Опис 

Управління якістю Орієнтований на задоволення постійно зростаючих вимог 

клієнтів шляхом застосування сучасних і ефективних 
технологій, що забезпечують високі стандарти якості 

Управлiння знаннями 
 
 

Сучасна модель бізнесу будується на знаннях: знання 

керують можливостями бізнесу та розглядаються як осно-
ва конкурентної переваги. Орієнтація бізнесу в першу 

чергу на виробництво знань, а вже потім на продукт 

Управлiння інноваціями Розвиток бізнесу можливий тільки на інноваційній основі. 

Для забезпечення стійкості в ринковому середовищі біз-
нес має генерувати інновації і виводити їх на ринок 

Контролінг Система сучасних інструментів менеджменту, спрямова-

них на досягнення стратегічних цілей, забезпечення стій-
кості бізнесу до впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 

Управління проектами Система, яку використовує менеджер проектів з метою 

створення продукту високої якості і його адаптації до 

вимо ринку, що дозволяє зберегти сегмент (частку) ринку 
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або розширити його 

Реінжиніринг Фундаментальне переосмислення і радикальна перебудова 

бізнес-процесів з метою впливу на ключові показники 
діяльності: витрати, ефективність, оперативність, якість 

сервісу і т.п.  

 

 Для забезпечення стійкості в сучасному середовищі бізнес-

структури повинні переходити від пристосування до зовнішнього се-

редовища до його активного формування, що можливо лише за умови 

удосконалення системи управління, зокрема за рахунок пошуку нових 

або вдосконалення існуючих інструментів управління.  

 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

Юзвюк Ю.О. 

Науковий керівник – Коненко В.В., канд. екон. наук 
 

 

Сьогодні потреба в бізнес-плані чітко простежується при вирі-

шенні багатьох актуальних завдань, таких як підготовка заявок існую-

чих і новостворюваних фірм на одержання кредитів у комерційних 

банках; розробка проектів створення нового господарства; вибір видів, 

напрямків і способів здійснення комерційних операцій підприємства-

ми та ін. Особлива сфера застосування бізнес-планів – залучення поте-

нційних інвесторів – вітчизняних, так і іноземних. Починати перегово-

ри щодо одержання інвестицій без бізнес-плану (а він є звичним для 

закордонних партнерів), не ризикуючи відразу ж породити сумнів у 

компетентності та серйозності своїх намірів, неможливо. 

Сутність підприємництва найповніше відображена в наступному 

визначенні – «Підприємництво являє собою вільне економічне госпо-

дарювання в різних сферах діяльності (крім заборонених законодавчи-

ми актами), здійснюване суб'єктами ринкових відносин з метою одер-

жання прибутку (доходу)».  

Розробка бізнес-плану – це важлива та корисна процедура з пог-

ляду управління підприємством, адже бізнес-план чітко і детально 

описує перспективи функціонування фірм, показує, як її керівники 

планують досягти мети.  

Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сут-

ність та опис визначеної бізнес-ідеї, шляхи й засоби її реалізації та 

охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспе-

кти майбутнього бізнесу, ризики та прибутковість, пов'язані з її впро-

вадженням а також особливості управління ним.  

Опрацювання бізнес-плану як комплексного багатофункціональ-

ного документа має кілька цілей: По-перше, бізнес-план – це інстру-
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мент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації 

підприємницького проекту.  

Бізнес-план містить відомості не лише про виробничі, ринкові. 

організаційні, а й про фінансові аспекти майбутнього бізнесу. Фінан-

сові розрахунки, що наводяться у бізнес-плані, пояснюють, скільки 

необхідно стартового капіталу, на які цілі будуть витрачатися гроші, 

як будуть повертатися борги потенційним кредиторам, який ступінь 

ризику бізнесу тощо. Усе це створює надійне, реальне підґрунтя для 

побудови ділових, конструктивних взаємин з тим, у кого підприємець 

має намір позичиш гроші для реалізації свого проекту. 

Бізнес-план – це спосіб моделювання системи управління майбу-

тнім бізнесом, ризиками, відношеннями з партнерами, зацікавленими 

сторонами. Практика свідчить, що успіх підприємницької діяльності 

визначають три фактори: правильне розуміння реальної ситуації в да-

ний момент; чітка постановка цілей, що їх бажає досягти підприємець; 

якісне планування процесів переходу з одного стану в інший.  

Цінність бізнес-плану залежить від корисності інформації, яку він 

містить. Основними показниками якості інформації вважають: об'єк-

тивність (інтегральний показник, що поєднує оцінки повноти, точності 

та несперечливості інформації); актуальність (відповідність конкрет-

ним інформаційним потребам); релевантність (здатність задовольняти 

інформаційні потреби у прийнятний для використання термін); кому-

нікативність (зрозумілість для відповідного суб'єкта господарювання); 

наочність (очевидність). 

Оскільки інформаційне поле бізнес-плану не може складатися 

тільки з фактичної інформації, будь-яке передбачення майбутнього, а 

також і розробка бізнес-плану завжди характеризується, тим чи іншим 

ступенем невизначеності.  

Природно, що наповнення бізнес-плану виробничого підприємст-

ва і організації є ряд загальних рис і обов'язкових компонентів. Адже 

кожне з них працює в ринкових умовах і бореться з конкурентами за 

клієнта.  

Помилково вважати, що він необхідний підприємству тільки на 

первинній стадії розвитку бізнесу або при впровадженні нового проду-

кту. План повинен супроводжувати бізнес від першого до останнього 

дня, систематично оновлюватися, змінюватися паралельно із змінами в 

ринковій обстановці, економіці або самій фірмі. 

 

 

 



 28 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕСУ 
 

Кіян Є.А 

Науковий керівник – Покуца І.В., канд. екон. наук, доцент 
 

В сучасних кризових економічних умовах в Україні з метою до-

даткового фінансування запуску або розвитку бізнесу підприємці часто 

шукають інвесторів або спонсорів. Але щоб вони погодилися дати 

гроші, потрібно довести і обґрунтувати інвестиційну привабливість 

компанії. 

Інвестиційна привабливість – це певний ступінь фінансової стій-

кості, що підкріплений фінансово-економічними показниками про роз-

виток бізнесу, а  також техніко-економічними показниками проектів. 

Оцінкою називається комплекс дій, який дозволяє визначити рівень 

привабливості бізнесу для інвесторів. Оцінка інвестиційної привабли-

вості проектів покликана дати інвесторам максимально детальну інфо-

рмацію про компанію, інвестиції в яку вони розглядають, і про вели-

чину економічного ефекту які вони можуть отримати. 

Оцінюючи привабливість бізнесу для вкладення в нього інвести-

цій, бізнесмен розглядає перш за все співвідношення між ризиком і 

доходом. При оцінці привабливості компанії з точки зору інвестицій 

потрібно враховувати наступні параметри: 

− ділове середовище та умови попиту на продукт; 

− інвестиційний клімат, або повна інформація про попит і його 

зміну; 

− ризики, невизначеності бізнесу з якими компанія вже мала спра-

ву та сьогоднішні ризики компанії; 

− інвестиційний потенціал, або інформація про всі пропозиції 

компанії та їх вартість для інвестора; 

− умови пропозиції товарів на ринок. 

На основі цих пунктів формуються інвестиційні критерії. Оціни-

вши свою компанію по кожному з пунктів, можна визначити рівень її 

інвестиційної привабливості. 

Якщо інвестиційна привабливість компанії знаходиться на низь-

кому рівні (іншими словами, два і більше пункту загального плану 

оцінки не опрацьовані), виходом можуть стати портфельні інвестиції. 

Їх можна залучити через фірму-посередника. Хоча розмір інвестицій 

від однієї компанії буде невеликим, фірма може отримувати матеріа-

льну підтримку від кількох інвесторів відразу. Частину прибутку пот-

рібно буде виплачувати тій компанії, яка надає їй доступ до портфель-

них інвестицій.  
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Основним методом оцінки інвестиційної привабливості вважаєть-

ся метод єдиного рівня економічної прибутковості компанії. Цей син-

тетичний показник визначається після аналізу всіх фінансових доку-

ментів компанії, також оцінюються активи і продажу (якщо фірма тор-

гова). Такий підхід в основному використовується для вибору органі-

заційної політики і шляхів подальшого розподілу капіталів.  

Недоліки даного підходу - можливість виникнення недостовірно-

сті оцінки через відсутність інформаційної бази по всіх аспектах дія-

льності компанії. Крім того, може позначитися суб'єктивний підхід до 

процесу оцінки різних бізнес-об'єктів (їх оцінює людина, а не машина). 

В цілому метод вважається досить суб'єктивним, оскільки показники 

можна завищити або спеціально замінити на більш вигідні. Але для 

самостійного проведення аналізу він підходить найкраще. 

 Інший метод оцінки інвестиційної привабливості - аналіз тільки 

фінансового стану компанії, в яку планується вкладати кошти. Найчас-

тіше цим методом користуються інвестори, які вибирають портфельні 

вкладення в фірми. Підхід максимально теоретичний, але на практиці 

може бути кращим за попередній. Потрібно розуміти, що ця форма 

дозволяє оцінити компанію тільки з одного боку і не може повністю 

прорахувати інвестиційні ризики, які можуть виникнути пізніше. 
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ЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПЕРІОД ЦИФРОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Раїна Д.О. 

Науковий керівник – Юр’єва С.Ю., канд. екон. наук, доцент 
 

 Сьогодні глобальний тренд цифрової трансформації світової еко-

номіки (докорінної зміни економіки шляхом прийняття цифрових тех-

нологій та інновацій) вступає в активну фазу свого розвитку. В епоху 

цифрової трансформації економіки, людський капітал з кожним роком 

стає більш вагомим виробничим та соціальним фактором розвитку 

суспільства в цілому. У зв’язку із цим актуальним стає аналіз виріша-

льного фактору інноваційного розвитку країни - людського фактору. 
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 Людський капітал – сукупність знань, умінь та навичок, які вико-

ристовуються задля задоволення різних потреб людини і суспільства в 

цілому. В широкому розумінні – інтенсивний виробничий фактор роз-

витку нової економіки, суспільства, який включає освічену частину 

трудових ресурсів, знання, інструментарій інтелектуальної і управлін-

ської праці, середовище трудової діяльності, що забезпечує ефективне 

та раціональне функціонування людського капіталу як виробничого 

фактору розвитку [1]. 

 Поняття людського капіталу є багатокомпонентним соціально-

економічним поняттям, формування кого залежить від наступних фак-

торів: соціально-демографічних, економічних, екологічних, виробни-

чих, інтеграційних та інстуціональних. Завдяки впливу даних факторів, 

розвиток людського капіталу може призвести до розвитку всього еко-

номічного зростання країни. 

 В залежності від ступеню узагальненості, людський капітал поді-

ляється на індивідуальний, або мікрорівень, окремого підприємства чи 

групи підприємств, або мезорівень, країни в цілому або макрорівень 

(національний людський капітал). 

 При цьому індивідуальний капітал складається із капіталу освіти, 

здоров’я, культури, праці, інтелекту, та організаційно-

підприємницького капіталу. Тобто, капітал здоров’я – сукупність фізи-

чного та психологічного здоров’я, що визначає здатність до праці. Ка-

пітал освіти – сукупність знань, умінь та навичок, отриманих в процесі 

навчання. Капітал культури – сукупність культурних цінностей і моде-

лей поведінки при взаємодії із людьми. Тобто, можна стверджувати, 

що інтелектуальний капітал – сукупність професійних знань та інтеле-

ктуальної власності. Трудовий капітал – сукупність професійних нави-

чок, знань та умінь, а також отримання професійної освіти, з метою 

виконання трудової діяльності. Організаційно-підприємницький капі-

тал – найперспективніший вид людського капіталу, бо не всі працівни-

ки мають підприємницькі здібності , такі як вміння керувати, організо-

вувати та створювати успішний бізнес. В розвинених країнах частка 

підприємців із дорослого населення складає 7-10 %. В Україні ріст 

кількості підприємців відбувається повільно та суперечливо у зв’язку 

із проявами тіньового бізнесу. 

 Виходячи із вище переліченого, можна зробити наступний ви-

сновок: кожен із елементів становить відповідну частину загального 

людського капіталу і саме тому слід інвестувати в розвиток всіх еле-

ментів людського капіталу, створюючи максимально «ідеальні» умови, 

аби він розвивався рівномірно. Успішні інвестиції в людський капітал 

– надійний вклад в майбутнє підприємства, держави, які допоможуть 
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створити нову конкурентоспроможну силу як основний фактор нової 

економіки знань. 

 В період глобальної цифрової трансформації життєдіяльності 

суспільства, ООН своїми дослідженнями доводить, що існує велика 

залежність розвитку людського капіталу і росту сучасної економіки. За 

даними, опублікованими після проведення дослідження «Індекси та 

індикатори людського розвитку», виявилось, що Україна знаходиться 

на 88 місці, і таким чином вона потрапила до числа країн із досить ви-

соким рівнем людського розвитку. Даний рейтинг складався виходячи 

із оцінки середньої тривалості життя, середньої і передбачуваної три-

валості навчання і об’єму валового національного продукту (ВНП) на 

душу населення. ООН оцінює середню тривалість життя в Україні в 

72,1 роки, середня тривалість навчання – 11,3 роки, передбачувана 

тривалість – 15,0 років, ВНП – 8,13 тис. дол. [2]. 

 Отже, в Україні доцільно запровадити наступні заходи щодо роз-

витку людського капіталу: передбачити поступове приведення рівня 

фінансування людського розвитку (витрат на освіту та охорону здо-

ров’я) до рівня групи країн з високим рівнем розвитку людського капі-

талу; розробити цільову програму стимулювання самозайнятості та 

мікропідприємництва щодо активізації творчого потенціалу та розвит-

ку висококваліфікованої робочої сили.  
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ЕКО-ІННОВАЦІЇ – НОВИЙ ЕТАП  СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ 
 

Мартем’янова Т.Ю. 

Науковий керівник – Димченко О.В., д-р. екон. наук, професор 
 

        Сучасні масштаби екологічних змін в Україні створюють ре-

альну небезпеку для життя населення. Деградація навколишнього се-

редовища через гіпертрофовані процеси розвитку у виробництві мате-

ріалів та широке використання ресурсів досягло небезпечних меж. Ни-

ні в Україні швидкість зростання інтенсивна. Дестабілізація довкілля у 

великих регіонах України має прямий зв’язок із погіршенням здоров’я 

кількості населення, і якщо зараз не буде вжито інноваційних заходів 

для покращення екологічних умов, в Україні в майбутньому можна 

спостерігати дефіцит продуктових ресурсів, води, кисню та генетичну 

деградацію. Еко-інновації прийняті як метод поліпшення екологічних 
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показників підприємств і один з напрямків вдосконалення своєї проду-

кції; а також просування до більш стійких бізнес-моделей і як рушій 

бізнесу - успіх і конкурентна перевага. Що є дуже актуальним у 21 

сторіччі та в Україні. Впровадження еко-інновацій є складним проце-

сом, який не підходить для всіх організацій.  

        Сьогодні людство використовує більше природних ресурсів, ніж 

земля може підтримувати в довгостроковій перспективі. Біоємність 

Землі (включаючи як видобувну, так і поглинальну здатність до відхо-

дів та викидів) вже перевищена на близько 50%. Еко-інновації охоп-

люють стратегії для усунення економічного зростання від деградації 

навколишнього середовища та досягти більшої ефективності викорис-

тання ресурсів. Вони спрямовані на те, щоб робити більше і краще з 

меншим використанням усього життєвого циклу продукта. По суті, 

екоінновації - це зниження ресурсомісткості продуктів та послуг, та 

створення нової бізнес-моделі. Набір прикладів успішно застосованих 

екологічних інновацій; націлювання на процеси або продукти (напри-

клад, Michelin енергозберігаючі шини), організації та маркетингові 

методи (наприклад, послуги друку, керовані Xerox) або установи (на-

приклад, Веліб Велосипед в Парижі). Ці приклади показують одно-

значно, бізнес також надихає більше компаній та установ застосовува-

ти екоінноваційні рішення. Еко-інновація покладається на різні меха-

нізми, починаючи від втручання на рівні процесу чи простого продук-

ту модифікація, перепроектування продукції на основі екологічних 

критеріїв, використання альтернатив або створення нових маркетинго-

вих та бізнес-моделей. Рівень втручання дуже сильно залежить від рів-

ня обізнаності компаній, можливостей та ресурсів, а також щодо їх 

стратегії та прихильностей.  

        Поява системних еко-інновацій на рівні країни вимагає створення 

сприятливих умов на двох рівнях втручань: ринкових інструментів та 

спеціальної науки, техніки та інноваційної політики. На рівні країни 

сильне бачення та обізнаність є необхідною умовою, з чіткою стратегі-

єю та цілями для вирішення суспільних викликів (макро показники 

екологічних інновацій) та сильне просування практики споживання та 

виробництва. Крім того, загальні умови бізнесу -  є важливими факто-

рами для сприяння інновацій, а також еко-інновацій. Незважаючи на 

недавнє впровадження деяких ринкових інструментів, таких як зелені 

податки та торгові дозволи, еко-інновація впроваджується з дуже не-

значними змінами.  

Проблема полягає в тому, що інновації потребують значних ви-

трат. Деяке підприємство в основному займається фінансуванням при-

кладних програм, орієнтованих на створення вдосконалюючих іннова-
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цій. Принципово новий продукт - це дуже трудомісткий процес, який 

потребує значних фінансових витрат ресурси (за міжнародним досві-

дом, від 3 до 7 років). Тому це не  представляє інтерес для приватних 

інвесторів, які зосереджені на негайній доходності. Для вирішення цих 

питань потрібен діалог науки, бізнесу та влади консолідувати зусилля. 

Ці зусилля можна консолідувати шляхом створення екологічного уп-

равління та екологічного аудиту. Екологічний менеджмент та екологі-

чний аудит як форми природоохоронної діяльності існують у світу 

понад 20 років. Вони виявилися дуже ефективними порівняно з тради-

ційними методами, як державний контроль, управління, і широко ви-

користовується в розвинених країнах. В Україні ми можемо говорити 

лише про наявність потреби у використанні таких форм промислово-

екологічних культур як екологічний менеджмент та аудит. Така потре-

ба визначає: - виражений декларативний характер державного екологі-

чного контролю; - неефективне використання ділових можливостей 

для вирішення власних екологічних проблем. 

        Обсяги практичною реалізації екологічних розробок є: охорона 

навколишнього середовища - 6,7%; здоров'я населення - 16%; вироб-

ництво, переробка та зберігання сільськогосподарської продукції - 3%; 

нові речовини та матеріали - 8%; наукові проблеми та державний роз-

виток - 13%. Менше 1% зареєстрованих в Україні об'єктів інтелектуа-

льної власності реалізується на практиці, тоді як, напри-

клад, у Фінляндії - 30%. 

        Таким чином, екологічні інновації - це складні процеси, які слу-

жать багатофакторною структурою, тобто характеризується взаємозв'-

язками та взаємозалежностями між його окремими компонентами, які, 

у свою чергу можуть мати природно-ресурсні та екологічні характери. 

Вирішити проблему фінансової підтримки інноваційної діяльності по-

кладається на державу, яка повинна діяти у двох напрямках: забезпе-

чувати пряму бюджетну підтримку і  створити ефективну систему 

стимулювання приватних інвестицій у науково-технологічну сферу. 

Державна підтримка повинна зосереджуватися на основних екологіч-

них інноваціях, на найбільш конкурентних технологіях світового кла-

су, які мають високий ринковий потенціал. Він забезпечує державне 

фінансування урядових програм з пріоритетних галузей науки, техно-

логічного розвитку та впровадження державних закупівель на науково-

технічні продукти. Стимулювання передбачає надання певних пільг, 

таких як: прострочення зобов’язань з податку на прибуток; зменшення 

податку на інноваційні витрати з нарощування; «Податкові канікули» 

протягом кількох років на прибуток, отримані від реалізації інновацій-

них проектів тощо. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ЕКОСИСТЕМА МІСТА 
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Сучасний розвиток цивілізації характеризується інтенсивною ур-

банізацією: за прогнозованими оцінками ООН до 2050 року міське 

населення становитиме 66% населення світу. За останні кілька десяти-

літь міста визнано переважно генераторами, а не споживачами капіта-

лу: міста сприяють національному ВВП, генеруючи 70-80% багатства 

будь-якої країни. 

Зростаючий розвиток урбанізації та визначена провідна роль міст 

для регіонального та національного економічного зростання актуалі-

зують науковий дискурс щодо детермінант формування підприємни-

цького міста для сприяння стійкості міста в умовах турбулентної еко-

номіки, а також забезпечення конкурентоспроможності міста у світо-

вій міжміській конкуренції. 

Мета даного дослідження полягає у концептуальному узагальнені 

поняття підприємницького міста та ідентифікації складових підприєм-

ницької екосистеми міста. 

Загальновизнані переваги підприємництва для міського економі-

чного розвитку передбачають створення нових робочих місць, забез-

печення зайнятості місцевих громадян, вирішення економічних та со-

ціальних питань за допомогою різних форм державно-приватного пар-

тнерства, сприяння економічним та соціальним перетворенням через 

інновації, створюючи неповторне відчуття місця, яке сприяє якості 

життя громади. 

Ядром підприємницького міста є наявність підприємницької еко-

системи, яка охоплює основні шість сфер за моделлю Ізенберга: куль-

тура, політика та лідерство, фінанси, людський капітал, ринки збуту, 

інституційна та інфраструктурна підтримка, кожна з яких містить 

складові елементи, взаємодіючих складними та ідіосинкратичними 

способами, що характеризує кожну підприємницьку екосистему уніка-

льним набором умов та обставин. 

Необхідною умовою ефективного функціонування підприємни-

цького міста є наявність активів у різних формах міського капіталу – 

людського, соціального, природного, фінансового виробництва, які 

взаємопов’язані гнучкими каналами, що забезпечують продуктивні, 

системно збагачуючи потоки. Взаємопов’язаність міських капіталів є 

основною умовою сталого розвитку та забезпечення якості життя міс-

та, що також передбачає збереження та залучення підприємницьких, 
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інноваційних та творчих талантів, забезпечуючи умови для процвітан-

ня їх винахідливості та креативності. 

Наявність вибору у підприємницькому циклі спроб та помилок є 

стимулюючим фактором для підприємців. Їхні потреби зростають за-

лежно від стадії розвитку бізнесу, будь то стартап чи зріле підприємст-

во, що робить екосистеми динамічними та складними організмами. 

Розуміння динаміки підприємницьких екосистем важливо для форму-

вання стимулюючої політики в контексті кращого розуміння викликів, 

що стоять перед підприємцями, та забезпечення легкого доступу до 

різноманітних ресурсів, необхідних для реалізації підприємницької 

ідеї. 

Формула підприємницького міста є вельми складною, і поряд з її 

такими основними складовими – ресурсами, заснованими на знаннях, 

як університети, венчурний капітал та таланти, невистачаючим факто-

ром є підприємницька культура (середовище, яка сприяє розвитку під-

приємництва) або підприємницька особистість місця. 

Розвиток та поширення прав та можливостей підприємницьких 

спільнот передбачає забезпечуючи можливості екосистемну політику, 

засновану на холістичному підході. Побудова ефективної екосистемної 

політики задля формування сприятливого середовища для розвитку 

підприємництва залишається складним завданням, оскільки формалі-

зоване започаткування пакету програм, орієнтованих на розвиток під-

приємництва, не гарантує розквіту підприємництва в практичному се-

нсі.  

Загальні принципи, які містяться в основі розвитку підприємни-

цької екосистемної політики, можна підсумувати наступним чином: 

– підприємницькі екосистеми базуються на існуючих активах, 

які передбачають послідовний розвиток міських капіталів та покра-

щення якості життя у містах; 

– підприємницька життєздатність вимагає поєднання процесів 

створення знань та розвитку підприємницької культури, що гармоній-

но вплітається в унікальну місцеву культуру; 

– гнучкість ресурсної бази відповідно до еволюціонуючої струк-

тури підприємницької екосистеми; 

– послідовна підтримка транзакцій через розвинений нетворкінг, 

що сприяє синергії між різними стейкхолдерами. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Єленюк М.М. 

Науковий керівник – Дріль Н.В., ст. викладач 
 

З кожним роком питання корпоративної соціальної відповідаль-

ності стають усе актуальнішими для України, що пов’язано з тим, що: 

підприємства зазнають дедалі сильнішого впливу зовнішнього середо-

вища і мають відповідно реагувати на його виклики, зокрема щодо 

соціальних орієнтирів; відбувається збільшення ролі людського капі-

талу, який  поступово змінюється розумінням працівниками поняття 

гідного робочого місця, справедливості винагороди за працю, ефекти-

вності зайнятості, зростають їхні вимоги до компанії роботодавця; 

здійснюється поширення принципів відкритості і прозорості діяльності 

компаній, що робить доступною для працівників і споживачів будь-яку 

інформацію про функціонування компанії; підвищується зацікавле-

ність потенційних інвесторів до інформації стосовно конкурентоспро-

можності компанії, турботу про довкілля, соціальну відповідальність 

тощо. 

Корпоративна соціальна відповідальність - це система економіч-

них, соціальних, екологічних заходів, а також етичних норм і ціннос-

тей компанії, які разом забезпечують соціальну вигоду від її діяльнос-

ті, здійснюються на основі постійної взаємодії зі стейкхолдерами і на-

правлені на довгострокове поліпшення іміджу та репутації компанії, 

отримання конкурентних та стратегічних переваг. 

Добровільні зобов'язання компаній, що виходять за рамки право-

вих стандартів, можна розділити на три групи: економіка, навколишнє 

середовище та соціальна політика. 

Вважаємо, що однією з найважливіших груп соціальної відпові-

дальності будівельного підприємства є екологічна. Тому що в процесі 

будівництва з'являється велика кількість будівельних відходів, відбу-

вається дестабілізація екосистеми місцевості та забруднення повітря. 

Це також впливає на психологічний та фізичний стан мешканців сусі-

дніх будівель. Будівельні підприємства повинні враховувати та нести 

соціальну корпоративну відповідальність за аспекти, що вказані вище 

та робити наступне: 

- здійснювати заходи, спрямовані на економію використання 

енергії, водних та інших природних ресурсів; 

- організовувати переробку відходів виробництва та очищення 

стічних вод; 



 37 

- постійно вдосконалювати та впроваджувати безвідходні тех-

нології виробництва; 

- скорочувати викиди шкідливих речовин в атмосферу; 

- організовувати раціональне землевикористання та підтримува-

ти природне середовище проживання, у тому числі рекреативні зони та 

заповідники. 

Інші дві групи зобов'язань КСВ також важливі для будівельних 

підприємств: економічна та соціально-політична. 

Економічна група. Підприємство повинно дотримуватися таких 

правил: 

- постійно розробляти та дотримуватися кодексів компанії чи 

інших документів його ділової етики; 

- розвиток якості, споживчої власності та соціальної важливості 

власної продукції та послуг; 

- підтримувати добросовісну ділову практику, установлюючи 

надійні відносини з постачальниками будівельних матеріалів, дис-

триб’юторами та клієнтами, при цьому надаючи перевагу тим компа-

ніям, які відповідають вимогам соціальної відповідальності. 

Соціально-політична група. Будівельне підприємство може реалі-

зовувати:  

- соціальні програми (наприклад, будівництво лікарні, парку 

тощо); 

- надавати співробітникам підприємства можливість підвищен-

ня кваліфікації; 

- набуття нових навичок та знань шляхом відвідування курсів та 

тренінгів; 

- брати участь у спонсорстві спортивних команд, охорони здо-

ров'я та освіти.  

Отже, будь-яке рішення в організації має прийматися з урахуван-

ням економічного, соціального та екологічного ефекту не тільки без-

посередньо для організації, але й для суспільства в цілому. Важливо 

зазначити, що компанія, яка дотримується принципів соціальної відпо-

відальності, повинна, з одного боку, виконувати всі юридичні зо-

бов’язання та правила, а з іншого - взяти на себе додаткові зобов'язан-

ня щодо впровадження різних соціальних програм всередині організа-

ції, та у зовнішньому середовищі.  

 

 

 



 38 

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА У М.ХАРКОВІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ МІСТ 
 

Носа М.І. Попова О.І 

Науковий керівник – Прасол В.М., доцент 
 

Сталий розвиток міст є багаторівневою, багатогранною, комплек-

сною задачею. Одним із ключових елементів цього розвитку є підпри-

ємництво. Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої 

економіки з розвиненим приватним сектором є стратегічним курсом 

економічної політики України. 

Незважаючи на те, що великі підприємства мають значний вплив 

на розвиток економіки будь-якої розвиненої держави та міста, не менш 

важливою складовою розвиненої ринкової системи є малий бізнес, що 

становить найбільш гнучку, динамічну і масову форму організації під-

приємств. Зважаючи на необхідність радикальних ринкових перетво-

рень та реалізацію стратегії економічного зростання актуальним є пи-

тання становлення та розвитку малого та середнього підприємництва. 

Саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, впливає на струк-

туру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього 

продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризу-

ється раціональними формами управління, забезпечує більш швидку 

реалізацію інновацій. 

Згідно статистичних даних у 2016 році у місті здійснювали дія-

льність 15 556 підприємств малого, середнього та великого бізнесу. 

Із загальної кількості зазначених підприємств 99,9 % становили 

суб'єкти малого та середнього підприємництва (МСП). З них - 717 су-

б'єкти середнього підприємництва (4,6 % від загальної чисельності 

суб'єктів підприємництва), 14 831 - суб'єкти малого підприємництва 

(95,3 % від загальної чисельності суб'єктів підприємництва). 

За видами економічної діяльності найбільша кількість підпри-

ємств малого та середнього бізнесу зосереджена у сфері послуг, опто-

вій та роздрібній торгівлі. 

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

Харківській області, станом на 01.03.2019р. кількість суб’єктів підпри-

ємницької діяльності – фізичних осіб Харківської області склала 

149845осіб. 

Створення високотехнологічного і конкурентоспроможного підп-

риємницького сектору, системне і послідовне формування сприятливо-

го бізнес-середовища та впровадження європейських підходів до роз-

витку підприємництва в Харкові передбачено «Програмою підтримки 
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розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки». На реаліза-

цію заходів цієї Програми заплановано 3,9 млн гривень. 

Пріоритетними напрямами фінансування визначено: 

- розвиток інфраструктури ринків міста – 2,0 млн гривень; 

- модернізація та розширення функціональних можливостей веб-

сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», а саме: 

на інтернет-ресурсі «Ярмарок вакансій» планується впровадження но-

вих унікальних розділів – «Тиждень з компанією», «База FAO» та 

«Консультації». Також на веб-сайті планується створити електронний 

сервіс «Менторська допомога» для отримання безоплатної допомоги з 

вирішення бізнес-проблем – 0,8 млн гривень; 

- підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-

навігатор» та створення електронного сервісу «Онлайн-консультант» 

(надання в онлайн-режимі дистанційних консультацій і допомоги в 

розробці бізнес-планів, організаційних схем і технологій ведення біз-

несу) – 0,8 млн грн; 

- створення та розвиток бізнес-проектів молоді, проведення тре-

нінгів та майстер-класів – 0,3 млн гривень. 

Динаміка видатків на підтримку розвитку малого підприємництва 

дуже позитивна. Різниця між видатками 2019 року до 2018 збільши-

лась на 0,1 млн гривень, а вже на 2020 закладено зростання на 3 млн 

гривень, тобто у 4,4 рази. 

Таким чином, місто Харків створює чудові можливості до  зрос-

тання та укріплення позицій малого та середнього бізнесу. Онлайн 

портали повинні дозволити розширити канали комунікації із адмініст-

ративними органами та прискорити комунікацію за багатьма питання-

ми. У свою чергу динаміка видатків дозволяє створювати і підтриму-

вати інновації та ініціативу серед усіх зацікавлених. 
 

Список використаних джерел 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Волобуєва В. Є., Канаєва А.С. 

Науковий керівник – Прасол В.М., доцент 
 

Управління персоналом – це надзвичайно важливий важіль, за 

допомогою якого створюється злагоджена робота задля досягнення 

цілей підприємства та цілей кожного з працівників, особливо у сучас-

них умовах конкуренції та досить швидкого науково-технічного про-

гресу, коли продукти, технології та навіть організаційні структури за-

старівають, а знання та вміння людей стають головним ресурсом для 

розвитку підприємства [2,3].  

Сьогодні однією з найголовніших проблем підприємства є плин-

ність кадрів. Це може негативно відображатися на моральному стані 

працівника, бо зі звільненням співробітників порушується зв’язок у 

колективі, що може спричинити ланцюгову реакцію, тобто інші робіт-

ники також можуть піти. 

Таким чином, плинність кадрів заважає сформувати злагоджену 

команду, що ефективно працюватиме для досягнення цілей підприємс-

тва.  

Щоб позбутися цієї проблеми, треба проводити наступні дії: ви-

явити причини звільнення; дослідити, чи задоволені працівники умо-

вами роботи; дослідити, які саме методи мотивації стимулюють робіт-

ника працювати краще.  

Нижче приведено можливі причини плинності кадрів та шляхи їх 

усунення: 

 
Проблема Рішення 

Несправедлива структура 

оплати праці 

Перегляд структури оплати праці з урахуванням рівня 

складності роботи 

Погані умови праці Порівняти умови праці (години роботи, гнучкість змін, 

стан робочого місця) з конкурентом, спитати у праців-
ників, що саме їм не подобається та розробити заходи 

щодо поліпшення цих умов (гнучкіший графік роботи, 

заміна або перестановка меблів, краще освітлення) 

Неприємне керівництво Підвищення кваліфікації керівників або їх заміна 

Неадекватні заходи по вве-

денню в посаду 

Проаналізувати, як працює програма адаптації та хто 

цим займається (особливо треба приділити увагу адапта-

ції менеджерів середньої ланки та спеціалістів високої 
кваліфікації) 

 

Важливими факторами вдосконалення сучасного управління пер-

соналом є: 

− планування кар’єри робітника; 
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− розширення повноважень працівників на робочих місцях; 

− спільне прийняття господарських рішень; 

− створення атмосфери довіри на підприємстві;  

− додатковий розвиток персоналу; 

− розробка системи мотивації та компенсації [1]. 

Та треба дивитися не лише на роботу підлеглих, але і на роботу 

керівників, особливо тих, що тільки ввійшли в посаду. Вони повинні 

постійно удосконалюватися в управлінні шляхом навчання і підви-

щення кваліфікації. Набагато краще, якщо таке навчання буде відбува-

тися за допомогою зовнішніх спеціалістів, а не із внутрішніми керів-

никами. Це забезпечить отримання нових навичок керівництва і мето-

дик управління [4]. 
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АДАПТАЦІЯ БІЗНЕСУ ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Корнієнко Д.Л. 

Науковий керівник – Покуца І.В., канд. екон. наук, доцент 
 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин при чинниках 

зовнішнього середовища, що постійно змінюються  і впливають на 

промислове підприємство, об'єкт господарської діяльності повинен не 

тільки ефективно функціонувати в різних умовах, а й мати можливості 

і потенціал для планування своїх дій і тенденцій розвитку. Зовнішнє 

середовище є комплексом зовнішніх елементів, що знаходяться поза 

структурою компанії. Зовнішнє середовище вкрай динамічне й непе-
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редбачуване. Його невизначеність полягає в тому, що не всі економічні 

суб'єкти мають доступ до цінної інформації ринкової системи й еко-

номіки в цілому. 

 Однак, в силах фірми розробити системи адаптації до зовнішньо-

го середовища, що дозволяють встановити з нею контакт і, відповідно, 

отримувати інформацію про будь-які  її зміни. Виділяють наступні 

інструменти адаптації: 

1. Створення інформаційної системи. Це дозволить знизити неви-

значеність на вході і виході організації, своєчасно отримувати достові-

рну інформацію від першої особи і, як наслідок, максимально підви-

щити ступінь захисту від непередбачуваних обставин. Все це може 

бути здійснене за допомогою створення в організації системи марке-

тингу, постачання і, звичайно, відділу стратегічного планування. 

2. Прогнозування можливих змін у розвитку зовнішнього середо-

вища і здійснення стратегічного планування. За допомогою цього ор-

ганізація може передбачити стратегію і тенденції розвитку її оточення, 

що значно знижує долю ризику. Крім того, організація має можливості  

встановлення довгострокових цілей і розробки стратегій їх досягнення. 

3. Злиття і створення стратегічних альянсів. Така тактика дозво-

ляє організаціям зміцнити свої позиції на ринку, стати більш гнучки-

ми, адаптивними, стабільними. 

4. Створення гнучкої організаційної структури. Організація, яка 

працює за таким принципом, не пов'язана нормами, традиціями і рам-

ками розвитку, отримує можливість найшвидше реагувати на най-

менші зміни зовнішнього середовища. Така фірма має можливість за 

мінімальний час переорієнтуватися, змінити напрямок розвитку і, на-

решті, якщо того вимагає економіка, кардинально змінити спеціаліза-

цію. 

5. Встановлення партнерських відносин керівництва організації та 

її персоналу. Якщо менеджер вміє делегувати процес прийняття рі-

шень, радиться з працівниками і дає їм можливість проявити ініціативу 

і творчі здібності, мотивація та ефективність праці стрімко зростають. 

Процеси адаптації - це форма поведінки, яка постійно вдоскона-

люється в процесі функціонування підприємства з метою збільшення 

ефективності діяльності, у відповідь на вплив зовнішнього середови-

ща. 

Адаптація вдосконалює підприємництво та бізнес, створюючи пе-

вний рівень захисту від впливу негативних факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища в майбутньому. Виділяють два основних на-

прями адаптації підприємств: 
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1) зміна внутрішніх характеристик підприємства в залежності від 

стану зовнішнього середовища - це внутрішня сторона адаптації; 

2) вплив системи на зовнішнє середовище з метою зниження 

впливу негативних явищ і посилення впливу сприятливих – це зовніш-

ня сторона адаптації. 

У сучасних умовах роботи підприємств можливе виділення кла-

сифікації різних типів адаптації, що сприяє вибору і реалізації заходів 

щодо вдосконалення діяльності об'єктів дослідження. Адаптація бізне-

су до змін нестабільного  зовнішнього середовища це складний про-

цес, який неможливо реалізувати без формування сучасної організа-

ційно-економічної системи адаптації підприємства. 
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ПІДПРИЄМСТВ 
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Науковий керівник – Г.Г. Соболєва, канд. екон. наук, доцент  
 

Успішність компанії обумовлюється здатністю запропонувати 

товари та послуги, найбільш відповідають потребам ринку та спожи-

вачів. Тому так важливо пильну увагу приділяти такому аспекту підп-

риємства, як конкурентоспроможність. 

На сьогодні труднощі збільшення конкурентоспроможності підприєм-

ства стає все більш актуальною. Ринковий стан в більшості залежить 

від стану і підсумків конкурентної боротьби. 

Підприємство містить завдання досягти такого значення кон-

курентоспроможності, який міг допомогти б їй виживати на досить 

тривалому часовому відрізку. 

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність виробляти й 

реалізовувати продукцію швидко, в достатній кількості, при високому 

технологічному рівні обслуговування та як  можливість ефективно 

розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкрет-

ного ринку [1]. 

Підвищення конкурентоспроможності – найважливіший на-

прям інтенсивного розвитку економіки, джерело економічного зрос-

тання, ефективності суспільного виробництва. У цих умовах зростає 
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значення комплексного управління якістю продукції (робіт, послуг), як 

найбільш значимого чинника, що робить вплив на конкурентоспромо-

жність та ефективність виробництва. 

Головними завданнями вирішення проблеми підвищення кон-

курентоспроможності підприємства є: 

1) Визначення критеріїв конкурентоспроможності й форму-

вання системи показників її вимірювання; 

2) Розроблення методів оцінки рівня конкурентоспроможнос-

ті; 

3) Розроблення методів формування алгоритмів (програм) під-

вищення конкурентоспроможності [2].  

Підприємство надає величезного значення вивченню власних 

потужних та слабких сторін для того щоб оцінити реальні можливості 

в конкурентній боротьбі та розробці заходів та засобів, за рахунок цьо-

го підприємство в змозі було б збільшити конкурентну привабливість 

та гарантувати свій результат. В процесі маркетингового вивчення з 

метою оцінки конкурентоспроможності підприємство користується 

якимись багаточисленними показниками, свідчать про рівень стабіль-

ності положення підприємства, можливості виробляти продукцію, яка 

користується попитом на ринку та забезпечує підприємству одержання 

запланованих та розмірених кінцевих підсумків. 

На конкурентоспроможність підприємства впливають екологі-

чна і суспільне середовище. Конкурентоспроможністю продукції мож-

ливо і треба керувати, тому що вона відіграє величезну роль в забезпе-

ченні конкурентоспроможності підприємства. 

Таким чином, можна сформулювати такий висновок з метою того щоб 

бути конкурентоспроможним підприємством слід: гарантувати конку-

рентоспроможність продукції, що випускається в цільових областях 

ринку. Під конкурентоспроможністю продукту передбачається оцінена 

покупцем якість об’єкта перевищена в певний період часу згідно з ви-

сокоякісними і ціновими характеристиками в певному сегменті ринку 

без шкоди для виробника. 
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Ступінь розвитку і обсяг діяльності комунального господарст-

ва безпосередньо впливають на рівень добробуту та побутові умови 

життя населення.  Тому на сучасному етапі розвитку населення потре-

бує якісного функціонування житлово-комунальної сфери. Особливо 

необхідно приділяти увагу галузям, що займають понад 95% питомої 

ваги – водопровідно-каналізаційне господарство та теплоенергетика, 

що зумовлено великою потребою в цих послугах та високою енерго-

ємністю. 

Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (да-

лі ВКГ) після проведення ремонтних робіт на трубопровідних мережах 

зобов'язані відновлювати пошкоджене дорожнє полотно, що викону-

ється далеко не завжди. З огляду на те, що в структуру великих підп-

риємств, наприклад, таких як КП «Харківводоканал», входять десятки 

населених пунктів, площа відновлюваних покриттів може досягати 

десятків тисяч квадратних метрів, для чого потрібні вже сотні кубіч-

них метрів асфальтобетону. 

Необхідність позбавлення від осадів стічних вод (ОСВ), влас-

тивості яких дозволяють отримувати в результаті його утилізації якіс-

ний асфальтобетон і можливість його застосування при ремонті пору-

шених дорожніх покриттів є головними причинами можливого вико-

ристання даного методу утилізації ОСВ підприємствами ВКГ. 

Тому доцільним було запропонувати перспективні шляхи удоскона-

лення для підприємств ВКГ, а саме зайнятись рециклінгом ОСВ з ме-

тою виробництвом мінерального порошку. 

Відзначимо, що ОСВ очисних споруд різних населених пунк-

тів аналогічні за своїм позитивним впливом на асфальтобетон, незва-

жаючи на деякі відмінності хімічного складу. 

До переваг запропонованого методу можна віднести такі: 

1. Дорожньо-будівельна галузь отримує осад у вигляді аналога 

мінерального порошку (одного з компонентів асфальтобетону) за ці-

ною значно нижче вартості мінерального порошку, тобто отримує які-

сне асфальтобетонне покриття з меншою вартістю. 

2. Підприємства по очищенню каналізаційних стоків позбав-

ляються від накопичених відходів, утилізує ОСВ більш дешевим мето-

дом. 
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3. Суспільство отримує якісні і дешевші дорожні покриття з 

одночасним поліпшенням екологічної ситуації на території його про-

живання. 

З огляду на те, що при утилізації ОСВ вирішується важлива 

екологічна проблема, що має державне значення, в цьому випадку 

держава повинна бути зацікавленою стороною. Тому державні органи 

влади повинні розробити відповідну нормативно-правову базу, яка 

відповідала б інтересам усіх учасників процесу. Однак для цього пот-

рібний певний проміжок часу, який в умовах бюрократичної системи 

може бути досить тривалим, від пів року і більше. 

Отже, реалізація запропонованого напряму утилізації ОСВ має 

такі переваги: 

- застосування запропонованого рециклінгу ОСВ дозволить 

вирішити проблему утилізації відходів каналізаційних станцій шляхом 

їх залучення в господарський оборот на місцевому рівні; 

- реалізація розглянутого способу утилізації ОСВ дозволить 

вивести водоканали в категорію маловідходних підприємств; 

- за рахунок використання ОСВ у виробництві асфальтобетону 

може бути розширено перелік надаваних підприємствами ВКГ послуг 

(можливість ремонту внутрішньоквартальних доріг і проїздів). 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

Коломієць А.Р. 

Науковий керівник – Жовтяк Г.А., канд. екон. наук, доцент 
 

Будівельна галузь одна з найважливіших галузей економіки, 

що визначає ефективність всієї економічної системи країни. Важли-

вість цього сектора для економіки будь-якої країни можна пояснити 

так: капітальне будівництво створює багато робочих місць і викорис-

товує продукцію великої кількості галузей економіки. Економічний 

ефект від розвитку цієї галузі - це мультиплікаційний ефект грошей, 

вкладених у будівництво. Будівництво створює сприятливі умови для 

розвитку малого та середнього бізнесу. 

На даний момент  будівельний ринок в Україні переживає не 

найкращі часи. Україні довелося пережити фінансово-економічну, по-

літичну та банківську кризу, а саме: зміна влади в Україні, активізація 

воєнних дій в Донецькій та Луганських областях та анексія Криму. Ці 

чинники погіршують ситуацію в економіці країни та не може не впли-

вати на будівельну сферу. Складна ситуація зменшує інвестиційну 

привабливість та змушує відмовлятись від проектів на передінвести-
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ційній стадії. Від будівельної галузі залежить розвиток багатьох інших 

галузей, які тісно взаємопов’язані. Саме тому необхідно підвищувати її 

показники, розвивати будівельну галузь та забезпечувати необхідні 

умови для її розвитку. 

Основною проблемою є збільшення собівартості робіт через 

подорожчання основних складових будівництва.  Галузь будівництва 

тісно пов’язана з усіма галузями господарства і є споживачем їх про-

дукції, а саме – у будівництві використовується 10% продукції маши-

нобудування, 20% прокату чорного металу, 40% лісоматеріалів та 5% 

виробів хімічної промисловості. Будівельні компанії змушені підви-

щувати вартість робіт та послуг, з метою підтримки рівня рентабель-

ності, це негативно впливає на динаміку попиту збоку інвесторів. Па-

діння інвестиційної активності в державі зумовило збитковість будіве-

льної галузі. Держава скорочує фінансування будівельних проектів, це 

означає що місцеві бюджети не будуть мати коштів на проведення ре-

конструкції, ремонту чи будівництво доріг та інших об’єктів соціаль-

ного призначення. Більше третини всіх підприємств галузі є нерента-

бельними, близько 35%, такий відсоток пов'язаний з високим рівнем 

витрат на будівельні роботи, низькою окупністю техніки й інвестицій-

них проектів. Велика кількість підприємств мають проблеми із втра-

тою фінансової стійкості. Підприємствам необхідно підвищувати інно-

ваційну активність, збільшувати розмір обігових коштів, це дозволить 

залучити більше клієнтів та сприятиме зростанню інвестиційної при-

вабливості підприємства для кредиторів. Будівельна галузь України у 

структурі валової доданої вартості  має в середньому 2,2% від ВВП 

країни. Відсоток будівельного виробництва знижується , при загаль-

ному щорічному зростанні ВВП, будівництво втрачає свою частку в 

економіці України. Велика залежність будівельних підприємств від 

зовнішніх джерел фінансування, переважає позиковий капітал. У стру-

ктурі джерел інвестицій у галузь питому вагу займають кредитні ресу-

рси. 

Отже, до основних напрямків щодо покращення діяльності підп-

риємств будівельної галузі України належать: 

- розвиток вітчизняних державних та приватних програм інвес-

тиційної підтримки будівництва; 

- підтримка та стимулювання після продажного обслуговування 

і сервісу будівельних послуг; 

- розвиток та модернізація будівельної інфраструктури; 

- партнерство влади та бізнесу будівельної галузі як форма дов-

гострокової взаємодії сторон; 



 48 

- впровадження інноваційних технологій у будівельну галузь. 

Будівельним компаніям потрібно будувати ефективні відносини з 

такими організаціями, як банки, науково-дослідні центри, транспорт-

но-логістичні та страхові компанії, інформаційні органи та ін. підпри-

ємства. Особливістю підприємств будівельної галузі є те, що вони ду-

же чутливі до факторів макроекономічного середовища. Ось чому го-

ловним завданням забезпечення ефективності будівництва операції в 

цілому є мінімізація негативного впливу зовнішнього середовища за 

допомогою стратегічного управління. 

Вийти з кризового стану можливо лише за допомогою поєднання 

ефективних державних регулюючих заходів та стратегічно продуманої 

діяльності будівельних компаній. 

 

МЕТОДИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ПЕРСОНАЛУ 
 

Кириченко А.Ю., Канеєва А.С. 

Науковий керівник – Прасол В.М., доцент 
 

В ринкових умовах, для забезпечення ефективності виробниц-

тва та конкурентоспроможності підприємства, важливо оптимізувати 

всі задіяні ресурси, у тому числі трудові. 

Головним чинником оптимізації трудових ресурсів на підприємстві, а 

також важливою ланкою як технологічної та організаційної підготовки 

виробництва, так і оперативного управління ним виступає формування 

норм праці. 

У загальному визначенні нормування праці – це вид діяльності 

з управління підприємством, спрямований на встановлення оптималь-

них співвідношень між витратами та результатами праці, а також між 

чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць обладнан-

ня[1]. 

Управлінський персонал підприємства включає в себе керів-

ників, спеціалістів та технічних виконавців. Праця кожного з них ви-

значається координацією, плануванням, контролем, підготовкою та 

організацією управління виробництвом, в наслідок чого об’єктом нор-

мування стають саме функції управління [2]. 

При нормуванні праці в сфері управління використовують розрахун-

кові і дослідницькі методи, за допомогою яких здійснюється аналіз 

використання робочого часу висококваліфікованими фахівцями і ви-

значається трудомісткість конкретних видів робіт з урахуванням зміс-

ту праці. 
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За допомогою фотографії і хронометражу вивчаються усі види 

робіт, їх структура і витрати робочого часу. Після цього визначаються 

усереднені показники, які є нормативами. 

З урахуванням всього різноманіття видів робіт в сфері управління ви-

діляють 5 видів нормативів: норми часу, норми чисельності, норматив 

керованості, норматив співвідношення чисельності різних категорій. 

Застосування нормативів залежить від категорій управлінсько-

го персоналу, зокрема для керівників вищого рівня визначена норма 

підпорядкованості, тобто число підлеглих ланок апарату управління, 

що складає від 5 до 10 підрозділів[3]. 

Для лінійних керівників при визначенні норми підлеглості додатково 

враховується ступінь централізації функціональних служб. Для функ-

ціональних керівників число підлеглих їм працівників визначається 

складністю і трудомісткістю управлінських процесів. 

Основні методи нормування праці керівників і спеціалістів 

представлені в таблиці 1. 
Таблиця 1 – Методи нормування праці керівників та спеціалістів 

Метод Спосіб застосування 

Метод аналогів нормативи витрат часу встановлюються за аналогією з провід-

ними компаніями 

Метод прямого нор-
мування 

використовуються для визначення нормативів постійно повто-
рюваних функцій та робіт 

Методи непрямого 

нормування 

враховують вплив різних чинників на навантаження управлін-

ського персоналу, спеціалістів та службовців 

Отже, визначення норм управлінської праці дозволяє раціона-

лізувати процеси розподілу та кооперації праці, ефективно використо-

вувати  матеріальні стимули, вдосконалити системи і методи організа-

ції трудових процесів, найбільш повно використовувати професійний 

потенціал керівників, розробляти прогресивні технології. [4] 
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керівників та спеціалістів як засіб раціонального використання робочого часу. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇНИ 
 

Миненкo В. O. 

Науковий керівник – Кoюдa O. П., кaнд. екoн. нaук, дoцент 
 

Вaжливим фaктoрoм зaбезпечення стaлoгo рoзвитку екoнoмiки 

крaїни тa стaнoвлення її пoзитивнoгo iмiджу нa свiтoвiй aренi є iнвес-

тицiйнa привaбливiсть держaви. Iнвестувaння знaчнoю мiрoю впливaє 

нa вирiшення сoцiaльнo-екoнoмiчних прoблем, з якими стикaється 

будь-якa крaїнa. Нa сьoгoднiшнiй день, прoблемa низькoгo рiвня 

кaпiтaлoвклaдень тa вiдсутнoстi припливу iнвестицiй є aктуaльнoю для 

Укрaїни тa пoтребує негaйнoгo вирiшення.  

Нa сьoгoднiшнiй день мiжнaрoдним iнвестoрaм пoтрiбнi 

квaлiфiкoвaнi кaдри, передбaчувaнiсть i мaксимaльне викoристaння 

цифрoвих технoлoгiй. 48% кoмпaнiй ввaжaють нaявнiсть квaлiфiкoвaних 

кaдрiв нaйвaжливiшим критерiєм при вибoрi нaпрямку для iнвестицiй в 

Єврoпi, 3/4 єврoпейських кoмпaнiй ввaжaють, щo брaк нaвичoк i знaнь 

негaтивнo пoзнaчaється нa прoдуктивнoстi i рентaбельнoстi, 2/3 ввaжaють, 

щo це гaльмує зрoстaння зaгaльнoгo oбсягу прoдaжiв. 52% ввaжaють знaння 

технoлoгiй «критичнo вaжливим» для прийняття рiшень прo здiйснення 

iнвестицiй. Для iнвестoрiв, якi рoзмiркoвують, куди вклaсти свoї кoшти, 

стaбiльнiсть i передбaчувaнiсть oпoдaткувaння виявилися вaжливiшими, 

нiж величинa фaктичних витрaт. 

Рoзглядaючи iнвестицiйну привaбливiсть Укрaїни, слiд врaхoву-

вaти тaкi недoлiки як: нестaбiльнiсть укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa, нерoзви-

ненiсть ринкoвoї iнфрaструктури, зoкремa фoндoвoгo ринку, сильний 

пoдaткoвий тиск, кoрупцiю в мiсцевих i центрaльних oргaнaх влaди. Рaзoм 

всi цi умoви ствoрюють несприятливий iнвестицiйний клiмaт в Укрaїнi тa 

стримують екoнoмiчний рoзвитoк. 

Результaти дoслiдження виявили, щo незaдoвiльний стaн iнвестицiйнoї 

привaбливoстi Укрaїни, в першу чергу зумoвлений нaступними 

фaктoрaми, якi спричиняють недoвiру iнвестoрiв дo крaїни, a сaме:  

- держaвa не мaє чiткo сфoрмoвaнoї стрaтегiї зaoхoчення 

iнoземних iнвестицiй;  

- iнoземнi iнвестицiї нaдхoдять в регioни Укрaїни 

нерiвнoмiрнo;  

- в усiх сферaх суспiльнoгo життя присутня кoрупцiя;   

- iнвестoри не впевненi у зaхищенoстi свoгo бiзнесу через не-

прoзoрiсть судoвoї системи;   
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- недoскoнaле прaвoве середoвище (незaдoвiльнi змiни в 

Пoдaткoвoму кoдексi, недoскoнaлiсть Кримiнaльнo-

прoцесуaльнoгo кoдексу); [1]  

- склaднoстi в aдмiнiструвaннi пoдaткiв (oсoбливo це стoсуєть-

ся вiдшкoдувaння ПДВ тa перенесення збиткiв минулих перioдiв);   

- зaгaльний нестaбiльний екoнoмiчний стaн крaїни (безрoбiття, 

низький рiвень життя нaселення, iнфляцiйнi кoливaння, нестaбiльнiсть 

вaлютнoгo ринку), який пoрoджує невпевненiсть iнoземних iнвестoрiв 

у пoдaльшoму спiврoбiтництвi з Укрaїнoю. 

З метoю пiдвищення iнвестицiйнoї привaбливoстi, пoкрaщення 

iнвестицiйнoгo клiмaту в Укрaїнi тa aктивiзaцiї iнвестувaння дoцiль-

ним буде зaпрoвaдження тaких зaхoдiв:  

- aктивiзaцiя бoрoтьби з iнфляцiєю та впрoвaдження 

екoнoмiчнoгo мехaнiзму стрaхувaння ризикiв для iнoземних iнвестoрiв;  

- зaбезпечення рiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу oбсягiв iнoземних iнве-

стицiй пo всiй Укрaїнi, шляхoм пiдвищення iнвестицiйнoгo пoтенцiaлу 

регioнiв, не привaбливих для iнoземних iнвестoрiв;  

- зaбезпечення стaбiльнoстi зaкoнoдaвствa у сферi iнвесту-

вaння i oпoдaткувaння, вдoскoнaлення Пoдaткoвoгo тa Кримiнaльнo-

прoцесуaльнoгo кoдексiв;  

- усунення технiчних бaр’єрiв в прoцесi вiдшкoдувaння ПДВ тa 

митнoгo oфoрмлення тoвaрiв, зaбезпечення пiльгoвoгo пoдaткoвoгo режиму 

пiд чaс здiйснення великих кaпiтaлoвклaдень в екoнoмiку Укрaїни;  

- лiквiдaцiя кoрупцiї в усiх сферaх суспiльнoгo життя, змен-

шення aдмiнiстрaтивнoгo тиску нa укрaїнський бiзнес; 

- здiйснення aнтимoнoпoльних зaхoдiв тa зaбезпечення 

внутрiшньoгo кoнкурентнoгo середoвищa для рoзвитку iнвестицiйнoї 

дiяльнoстi, пoкaрaння зa їх пoрушення;  

- рoзвитoк системи держaвних гaрaнтiй, щo нaдaються iнвес-

тoру в прioритетних для Укрaїни нaпрямкaх iнвестувaння   

- aктивiзaцiя зaхoдiв, щoдo фoрмувaння пoзитивнoгo iмiджу Укрaїни.  

Oтже, нa нaшу думку, зaпрoвaдження рoзглянутих шляхiв 

пiдвищення рiвня iнвестицiйнoгo клiмaту, a тaкoж рiвня iнвестицiйнoї 

привaбливoстi Укрaїни призведе дo припливу iнвестицiй, oсoбливo 

iнoземних тa зaбезпечить ствoрення умoв для перехoду дo iнвес-

тицiйнo-iннoвaцiйнoї мoделi рoзвитку екoнoмiки крaїни. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ  
 

Мухортова А.О. 

Науковий керівник – Славута О.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Відношення до праці характеризується прагненням (або відсу-

тністю прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні та ду-

ховні сили, використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення 

визначених кількісних і якісних результатів праці. Воно виявляється в 

поведінці, мотивації й оцінці праці. Але мотивація – це складний про-

цес, ефективність якого оцінюється за результатами діяльності підпри-

ємства. [1]. 

Найдієвіша система мотивації працівників та, яка поєднує в 

собі: 

- матеріальні заохочення (додаткові грошові виплати); 

- заохочення (подяки і похвали); 

- штрафи і покарання. 

З усього розмаїття моделей систем мотивації праці в ринковій 

економіці більшості промислово розвинених країн можна виділити 

найбільш характерні: японську, американську, французьку, англійську, 

німецьку та шведську моделі[2]. 

Наприклад, японська модель базується на трьох факторах : 

професійна майстерність, вік й стаж роботи. Оклад персоналу  залежно 

від цих факторів встановлюється за тарифною сіткою, за допомогою 

якої визначається частина заробітної плати працівника як сума виплат 

по трьох розділах: за вік, за стаж роботи, за кваліфікацію й майстер-

ність, що характеризуються категорією й розрядом. 

Американська модель у свою чергу характеризується на всіля-

кому заохоченні підприємницької активності й збагачення найбільш 

активної частини населення, де головна мотивація – оплата праці, яка 

поєднує елементи відрядної й погодинної систем. У цьому разі денний 

заробіток працівника визначається як годинна тарифна ставка, помно-

жена на кількість годин роботи. На додаток до тарифної оплати  широ-

ко застосовуються колективні системи преміювання, коли розмір вина-

городи робітників залежить величини економії витрат, або зростання 

прибутків. 

Французька модель відрізняється тим, що використовує розма-

їття економічних інструментів: стратегічне планування, стимулювання 

конкуренції, гнучка система оподаткування. Методика оцінки праці 

ґрунтується на бальній оцінці праці робітників( від 0 до 120 балів ) за 

професійну майстерність, продуктивність праці, якість роботи, дотри-
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мання правил техніки безпеки, етики виробництва. Перевага цієї моде-

лі мотивації праці полягає в тому, що вона відчутно стимулює ефекти-

вність і якість праці, слугує фактором саморегулювання розміру фонду 

оплати праці. 

У британській моделі мотивація виступає у вигляді  доходу. На підп-

риємствах Великобританії участь у прибутках запроваджується тоді, 

коли відповідно до індивідуальної чи колективної угоди, на додачу до 

встановленої зарплати регулярно виплачується певна частка від при-

бутку підприємства. 

Німецька модель має свою особливість, тому що людина виступає як 

самостійна особистість, яка сама має право нести свою відповідаль-

ність перед суспільством. Головний чинник мотивації – соціальна 

справедливість та солідарність. 

Шведська модель показує що немає нерівних верств населення, а на-

впаки, усі однакові: рівна оплата за рівну працю, скорочення розриву 

між розмірами мінімальної й максимальної зарплати. Це означає, що 

працівники різних підприємств, які мають однакову кваліфікацію й 

виконують аналогічну роботу, одержують однакову зарплату незалеж-

но від результатів господарської діяльності підприємства. Також 

профспілки не дозволяють власникам низькорентабельних підпри-

ємств знижувати заробітну плату нижче встановленого загального рів-

ня. Це спонукає підприємців або модернізувати виробництво, або за-

кривати взагалі підприємство. Таким чином, політика заробітної плати 

сприяє росту рентабельності підприємств. 

Щодо України, то на сучасному етапі проблема мотивації має велике 

значення. Недостатність досвіду вітчизняних підприємств викликає 

труднощі в управлінні персоналом, що призводить до запозичення за-

рубіжного досвіду без врахування національного менталітету. Тому 

важливо створити такі умови праці, за яких персонал  сприймав би 

свою працю як свідому діяльність, не тільки для забезпечення життя, а 

й джерело самовдосконалення, основу зростання. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЄСТРУ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Напольських К.О. 

Науковий керівник – Славута О.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Актуальність теми обумовлена низьким рівнем впровадження 

інновацій на підприємствах України, середній показник не перевищує 

5% [3]. Це вже призвело до зникнення багатьох підприємств, і біль-

шість підприємств України з цієї причини знаходяться на межі припи-

нення діяльності. 

Інновації – новостворені або вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рі-

шення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого ха-

рактеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і 

соціальної сфери[1]. 

Розвиток інноваційної діяльності в різних регіонах України 

вкрай нерівномірний. Великий інноваційний потенціал мають міста 

Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро та Запоріжжя. Разом з тим, є облас-

ті, де з усіх елементів інноваційна інфраструктура представлена лише 

регіональним центром науково-технічної і економічної інформації або 

інноваційним центром[3]. 

До негативних факторів, який стримує розвиток інноваційної діяльно-

сті відносяться недосконалість законодавчої бази та недостатня фінан-

сова підтримка держави[2]. 

Для України є цінним досвід країн Європейського Союзу в сфері ство-

рення ефективної мережі науково-дослідних організацій, діяльність 

яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, і формування меха-

нізмів їх взаємодії з виробничим сектором. 

Створення розподіленого реєстру інноваційних технологій на основі 

технології блокчейн (єдиної інформаційної бази даних інноваційних 

технологій виробництва) з метою стимулювання інноваційного розви-

тку на підприємствах України дасть змогу: 

1. Мати доступ до найсучасніших технологій виробництва, що 

були успішно застосовані іншими компаніями (у т.ч. закордонними). 

2. Отримувати матеріальну винагороду в  системі розподіленого 

реєстру інноваційних технологій на основі технології блокчейн за 

принципом платформ біткойн – за впровадження і застосування у вла-

сному виробництві сучасних та енергозберігаючих технологій. 
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3. За умов поширення розподіленого реєстру інноваційних тех-

нологій на підприємствах України однієї галузі це дасть змогу значно 

пришвидшити інноваційний розвиток в певній галузі виробництва чи 

надання послуг. 

4. Підвищити рівень конкурентоздатності підприємства і вийти 

на шлях інтенсивного розвитку замість екстенсивного за умови  актив-

ного користування реєстром розподілених технологій і отримання ви-

нагороди в його системі. 

Успішне впровадження розподілених реєстрів потребують поєднання 

державного управління (для захисту учасників системи) та зацікавле-

них сторін (підприємств, промисловців), і регулювання, щоб гаранту-

вати стійкість системи до системних ризиків або захищеність від вико-

ристання її у злочинній діяльності. 
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КОНКУРЕНЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА РИНКУ 
 

Письмак В.Р. 

Науковій  керівник – Серьогіна Д.О. ,канд. екон. наук, доцент 
 

Конкуренція є головним методом регулювання ринкової еко-

номіки й вагомою частиною ринкового середовища діяльності фірми. 

Результатом конкуренції є, з однієї сторони, загострення ринкових і 

виробничих відносин, а з іншої ‒ покращення ефективності господар-

ської діяльності, розвиток науково-технічного процесу. Конкуренція є 

неконтрольованим фактором. 

На сучасному етапі конкуренція як рушійна сила ринку має 

об'єктивно економічний закон, процесом-причиною якого є існування 

багатьох господарських суб'єктів, які діють незалежно один від одно-

го. Конкурентоспроможність підприємства – це можливість викорис-

товувати свої сильні сторони в тій сфері виробництва товарів чи пос-

луг, де вона може зайняти вигідну позицію на внутрішньому та зовні-
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шньому ринках. Конкуренція змушує виробників товарів реалізовува-

ти швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, при висо-

кому технологічному рівні обслуговування. 

Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підпри-

ємства умовно можна розділити на зовнішні й внутрішні.  

Під зовнішніми факторами розуміють 

1. Державна політика - стан і напрям внутрішніх реформ, 

пріоритети розвитку країни та її стабільність, участь країни у світових 

інтеграційних процесах, напрями зовнішньої політики. 

2. Економічні умови - рівень розвитку господарства загалом та 

окремих його галузей, інвестиційна привабливість країни, стан опода-

ткування та підтримка стратегічних галузей, рівень заробітної плати в 

країні, в регіоні, в галузі, частка наукоємної продукції у загальному 

експорті країни тощо. 

3. Ринкова інфраструктура - рівень інформаційних комуніка-

цій, розгалуженість і різноманітність транспорту, стан банківського і 

страхового обслуговування, ступінь розвитку посередницьких органі-

зацій тощо.  

4. Товарні ринки - структура та ємність галузевих ринків, пот-

реби та вибагливість споживачів, стандартизація та сертифікація про-

дукції, стійкість позицій лідерів. 

5. Соціальні умови - рівень безробіття в країні, структура ро-

бочої сили, якість підготовки кваліфікаційної робочої сили, співвідно-

шення різних категорій працівників, ціна на робочу силу в країні, в 

регіоні, в галузі, культурний рівень розвитку суспільства. 

Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності 

підприємства. До них належать: 

1. Маркетингові дослідження - дослідження потреб та можли-

востей споживачів, ступінь задоволення їх потреб, ємність ринку. 

2. Організаційна структура - ефективність управління, відпові-

дність організаційної структури задачам діяльності підприємства, опе-

ративність передачі управлінського рішення до виконавців, ефектив-

ний контроль за виконанням. 

3. Фінансові можливості - наявність нерозподіленого прибут-

ку, співвідношення між власними та запозиченими коштами, доступ до 

фінансових ресурсів. 

4. Ресурсний потенціал - основні фонди, сировинні ресурси, 

технології виробництва, людський капітал. Притаманна можливість до 

швидких змін у разі ефективного управління. 

Щоб стати конкурентоспроможним підприємством в Україні 

необхідно не тільки фінансові ресурси а й активізувати інноваційну 
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діяльність, вдосконалити систему управління та організації виробниц-

тва. 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

Раїна Д. О. 

Науковий керівник – Серьогіна Д.О., канд. екон. наук, доцент 
 

Розвиток житлового будівництва відіграє одну із ключових 

ролей впливу на соціально-економічний розвиток як всієї країни, так і 

окремих її областей, бо саме забезпеченість житлом і його доступність 

для населення прямо впливають на рівень життя і відображаються на 

демографічній та економічній ситуації в кожному регіоні. Особливий 

інтерес для нас представляють проблеми житлового будівництва в 

умовах такого регіону, як Харківська область.  

Ситуація житлового будівництва України в 2019 році характе-

ризується збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію новозбудо-

ваного житла до 7,7 млн кв. метрів (збільшилась на 48,0 %  до аналогі-

чного періоду 2018 року), з яких перше місце за обсягами посіла Київ-

ська область (не враховуючи міста Києва) – 1,21 млн кв. метрів (збіль-

шилась на 24,0 % до аналогічного періоду минулого року), друге – 

Львівська (963,6 тис кв. метрів; збільшилась на 61,8 %), третє – Одесь-

ка (674,3 тис кв. метрів; збільшилась на 158,2 %).  

Житлове будівництво в Україні є одним із розвиваючих сег-

ментів ринка, але пропозиція все же відстає від попиту. Це породжує 

небезпечну тенденцію постійного росту цін на нерухомість при відсу-

тності темпів зростання доходів населення, що унеможливлює само-

стійне придбання житла для більшої частини населення країни. Попри 

це на сьогоднішній день в Україні є різноманітні проблеми в галузі 

будівництва житлових будинків як на рівні держави, так і на рівні ок-

ремих її регіонів. Наглядно дана ситуація  проявляється в більшості 

регіонах України, в тому числі і в Харківській області. 

Що стосується процесів житлового будівництва в Харківській області, 

то в розрізі всієї країни об’єми і темпи прийнятого в експлуатацію жи-

тла мають спадну динаміку, що зображена на рис.1. 

Як видно із рисунку 1 динаміка житлового будівництва в Україні є 

неоднозначною. Шість передових областей України, разом із Харківською, 

забезпечують третю частину житлового будівництва України. За 2017-2019 

роки обсяги житлового будівництва Харківської області фактично збільши-

лися із 153,4 тис кв.м. до 262,7 тис кв.м., але темпи росту зменшились від 

186,2 % до 91,9 %. Головними проблемами та причинами спадної динаміки 
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житлового будівництва Харківської області є наступні: зниження рентабе-

льності діяльності забудовників як наслідок росту вартості будівництва; 

зменшення засобів, залучених в обіг в новому будівництві; відсутність ін-

женерної підготовки території під майбутню забудову; зростання вартості 

будівництва внаслідок монополізації промисловості будівничих матеріалів; 

високий рівень внутрішньої інфляції; збільшення вартості будівельно-

монтажних робіт; нерозвинений ринковий механізм залучення фінансових 

засобів в будівництво.  

 
Рисунок 1 – Обсяги будівництва та темпи зростання житлового будівництва в Україні, 

2019 рік 

 

Напрямки розвитку житлового будівництва Харківської області 

мають включати в себе комплекс заходів: покращення конкурентного сере-

довища в сфері житлового будівництва і виробництва будівельних матеріа-

лів; формування ефективного ринку послуг за рахунок появи більшої кіль-

кості малих та середніх підприємств, зайнятих в будівництві. 

Отже, для того щоб досягти необхідного для населення обсягу житло-

вого будівництва потрібно враховувати інтереси всіх учасників буді-

вельного ринку. При цьому потрібно звернути особливу увагу на пок-

ращення конкурентного середовища на ринку, що в свою чергу впли-

ватиме на розвиток інноваційних технологій і використання нових бу-

дматеріалів, які дозволять знизити собівартість будівництва і призве-

дуть до збільшення числа будівельних майданчиків. 
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
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Науковий керівник – Ковалевська А. В., канд. екон. наук, доцент 
 

Поліпшення фінансово-економічних результатів будь-якого 

підприємства є однією з найскладніших завдань управління. Плану-

вання діяльності, покращення ресурсного потенціалу, постійне підви-

щення кваліфікації персоналу тощо є також важливими завданнями 

управління, але їхнє вирішення для фахівців є простішим процесом 

ніж визначення напрямків функціонування підприємства, які призве-

дуть до збільшення обсягу доходів та прибутків, що пов’язано з мінли-

вістю зовнішнього середовища. 

Насамперед слід визначити, чого очікує підприємство: саме 

збільшення доходів чи першочерговою задачею для нього є зростання 

прибутку. Однак треба пам’ятати, що збільшення тільки обсягу реалі-

зації не дає можливості підприємству активно розвиватися, тому що 

саме отримання прибутку сприяє формуванню на підприємстві різно-

манітних фондів: накопичення, споживання, інноваційного, інвести-

ційного, резервного тощо. В той же час збільшення прибутку найчас-

тіше неможливо без збільшення доходів. Тому в процесі визначення 

заходів щодо підвищення та поліпшення фінансово-економічних ре-

зультатів діяльності підприємства необхідно розглядати два напрямки 

в комплексі: збільшення доходів та збільшення прибутків від різних 

видів діяльності. 

Таким чином, розглянемо шляхи поліпшення фінансово-

економічних результатів діяльності підприємства за обома напрямка-

ми. 

1. Збільшення доходів. Вирішення даної задачі можливо за 

умов виконання правил розробки стратегії збільшення доходу. По-

перше, необхідно визначити цільові завдання такої стратегії (постано-

вка цілей, оцінювання та аналіз джерел формування доходів та напря-

мків їхнього використання, формування програми отримання доходу 

за допомогою методів прогнозування та планування, оптимізація до-

ходу, ранжування напрямків використання доходів, забезпечення ви-
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конання стратегії та здійснення контролю за виконанням). По-друге, 

необхідно визначити інші задачі оптимізації доходів підприємства (ро-

зрахунок потреби в доході для досягнення не тільки стратегічних, але 

й тактичних цілей господарської діяльності, раціоналізація структури 

джерел виникнення доходів за рахунок визначення пріоритетів тощо). 

По-третє, необхідно визначити та обґрунтувати обсяг доходів, за раху-

нок яких буде отриманий цільовий прибуток, а також визначити та 

обґрунтувати обсяг реалізації, який забезпечить отримання цільового 

доходу та необхідний рівень запасу фінансової міцності. 

2. Збільшення прибутку можливо за двома основними напрям-

ками: збільшення доходу при постійних витратах та збільшення дохо-

ду при зниженні витрат. 

Розглянемо найбільш релевантні способи збільшення прибут-

ку: 

1) підвищення рівня цін при постійних витратах. У цьому ви-

падку можна піти кількома шляхами. По-перше, підвищити ціну на 

продукцію. По-друге, збільшити різницю між витратами та ціною то-

вару. По-третє, збільшити продажі. Щоб отримати великий прибуток, 

потрібно вивчити ринок і знати, який товар споживачі готові придбати, 

а також оцінити конкурентів; 

2) зниження витрат при фіксованому доході. Передбачається 

зменшення вартості товару за рахунок зменшення всіх витрат, відмова 

від ручної праці та впровадження нових технологій; 

3) зменшення витрат із зростанням цін. Цей спосіб можливий 

при масовому виробництві. Зростання виробництва – головний прин-

цип збільшення прибутку. 

Також необхідно визнати, що основними перешкодами отри-

мання прибутку та його збільшення є конкуренти. Тому їх потрібно 

нейтралізувати або «затьмарити» своїми цінами, умовами та якістю 

продукції чи послуг. Для залучення нових клієнтів слід створити дода-

ткові функції, нову послугу, підвищити якість послуг чи товарів. Ви-

робництво, умови та якість повинні суттєво відрізнятися від конкурен-

тів та привертати покупців. 

Важливу роль в процесі поліпшення фінансово-економічних результа-

тів діяльності підприємства відіграють працівники компанії, які зна-

ють, як залучити клієнта, детально обговорити умови праці з тою чи 

іншою організацією та запропонувати певну систему співпраці. 

Отже процес поліпшення фінансово-економічних результатів діяльно-

сті підприємства є складною системою, яка потребує комплексного 

підходу. 
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РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ  
 

Токар В. Ю.  

Науковий керівник – Єсіна В. О., канд. екон. наук, доцент 
 

Для підвищення привабливості регіону для інвесторів, окрім 

аналізу вищезазначених показників, необхідно враховувати можливос-

ті створення розвиненої інфраструктури для бізнесу, а зокрема, мережі 

індустріальних парків і технопарків.  

У сучасному розумінні, індустріальний парк - це територія, на 

якій розташовані промислові підприємства, що ділять між собою ко-

мунікації і інфраструктуру [1]. В індустріальному парку розташову-

ються виробничі, складські, адміністративні, офісні приміщення. Ке-

руюча компанія забезпечує життєдіяльність всіх цих об'єктів, надає 

резидентам індустріального парку різноманітні послуги - від охорон-

них до логістики, підбору кадрів і співфінансування проектів. Резиден-

ти ж ділять між собою витрати на оплату послуг керуючої компанії і 

зміст автономних об'єктів комунальної інфраструктури. 

Аналіз кількості зареєстрованих індустріальних парків на Ук-

раїні надано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Кількість індустріальних парків України, що включені до  Реєстру індустрі-

альних (промислових) парків 

 

На січень 2020 року в Україні зареєстровано 43 індустріальні 

парки, найбільша кількість була зареєстрована в 2018 р. – 12 од. 

Основними завданнями створення індустріальних парків є [2]: 
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1. соціально-економічний розвиток - створення комфортних 

умов для розміщення нових виробництв; збільшення кількості робочих 

місць; підвищення платоспроможності населення; 

2. створення конкуренції - збільшення кількості суб'єктів ма-

лого і середнього підприємництва; 

3. економічний ефект - зростання валового регіонального про-

дукту та податкових надходження до бюджетів всіх рівнів; 

4. розвиток інфраструктури - забезпечення суб'єктів малого і 

середнього бізнесу виробничими майданчиками та додатковими пос-

лугами; розвиток інформаційної інфраструктури регіону; 

5. підвищення ефективності виробництва – кооперація на рівні 

технічних і технологічних можливостей членів індустріального парк; 

реалізації сучасних і перспективних досліджень і розробок; захист ін-

телектуальної власності; 

6. безпека – перевірка вхідної інформації компаній, що долу-

чаються до співробітництва індустріальний парк. 

Реалізація перерахованих завдань дозволить підвищити інвестиційну 

привабливість регіонів, яка в кожному конкретному регіоні має низку 

специфічних особливостей, що залежать від місця розташування та 

наявних ресурсних можливостей. 
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Науковий керівник – Матвєєва Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 

 Всі країни, незалежно від їх геополітичного положення та 

забезпеченості природними ресурсами, стикаються з проблемами ви-

черпання обмежених природних ресурсів та зміни клімату. Для вирі-

шення даних проблем потрібно використовувати такі моделі економі-

чного зростання, що відображають більш тісний контакт між економі-

кою, природним середовищем і якістю життя населення. Використання 
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таких моделей сприяє прийняттю більш обґрунтованих політичних 

рішень з метою сталого розвитку національних економік. 

Велика зацікавленість країн всього світу у створенні нової економіки 

викликано, з одного боку, конфліктами, пов'язаними з виснаженням 

середовища і браком ресурсів, що на початку XXI століття все частіше 

відбуваються, а з іншого боку – появою все більшої кількості прикла-

дів успішного запобігання і вирішення таких конфліктів за допомогою 

нової – «зеленої» економіки. 

"Зеленою" є така економіка, яка призводить до підвищення добробуту 

людей і зміцненню соціальної справедливості при одночасному знач-

ному зниженні ризиків для довкілля та дефіциту екологічних ресурсів 

[1]. 

 Україна належить до числа багатих на природні ресурси 

країн Євразійського регіону, має вигідне географічне і геополітичне 

положення, високоосвічене населення, є потенційним транзитним ко-

ридором для енергетичних і товарних потоків між Сходом і Заходом. 

Україна є однією з провідних країн світу за обсягами розвіданих запа-

сів залізних, марганцевих, титано-цирконієвих руд, вугілля, графіту, 

каоліну, сірки. Однак за оцінками Світового банку українська економі-

ка, яка в значній мірі орієнтована на експорт продукції з низькою до-

даною вартістю, недостатньо ефективна і тому за обсягом валового 

національного доходу на душу населення країна входить в групу країн 

з доходом нижче середнього рівня (9287 дол. США за 2018 рік) [2]. 

Високий ступінь зносу основних фондів  і застарілі технології, особли-

во в гірничо-металургійному комплексі, ведуть до перевитрат сирови-

ни, матеріалів, енергоносіїв, тому в 2014 році при підписанні Угоди 

про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом і прийняття 

Плану дій щодо імплементації Угоди про Асоціацію на 2014-2017 рр. 

Україну було націлено на перехід до «зеленої» європейської моделі 

розвитку, тобто «зеленої» економіки. 

 Перехід до «зеленої» економіки потребує вирішення бага-

тьох завдань,серед яких підвищення енергоефективності, реформуван-

ня енергоринку і системи субсидій для населення, поліпшення якості 

житлово-комунальних послуг, розвиток відновлюваної енергетики, 

створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу, модерні-

зація промислового комплексу і системи підтримки сільськогосподар-

ських виробників. В цьому напрямку має відбуватися і реформування 

екологічної, податкової політики, системи державних закупівель. 

Пріорітетними напрямками «зеленої» економіки України згідно кон-

цепції стратегії зеленого розвитку України до 2030 року є: 

- Інноваційні технології; 
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- Нові зелені робочі місця; 

- Модернізація промисловості; 

- Енергетична та ресурсна ефективність; 

- Енергетична децентралізація або розподілена ге-

нерація; 

- Часткова або повна самозабезпеченність насе-

лення енергетичними ресурсами; 

- Доступ до світових зелених фінансів та створення 

національних фінансових інструментів; 

- Зелений туризм і т.д. 

 Та щоб всі завдання, які ставлять в рамках «зеленої» еконо-

міки в Україні були здійсненні, необхідно розробляти нові закони та 

постанови щодо регулювання данох економіки. 
Список використаних джерел 

1. 1. UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 

Development and Poverty Eradication [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unep.org/greeneconomy  

2. Список країн по ВВП на душу населення [Електроний ресурс]. – Режим до-

ступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%
D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0

%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1

%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F 
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Науковий керівник – Базецька Г. І., канд. екон. наук, доцент 
 

Підвищення ефективності діяльності підприємства залежить 

від багатьох факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. 

Тому в теперішній час необхідним є визначення найефективніших на-

прямків зміцнення фінансового стану підприємства, що забезпечить 

йому можливість розширеного відтворення та перемогу у конкурент-

ній боротьбі. 

Одним з перспективних напрямків підвищення ефективності 

діяльності підприємства є виконання ним фінансової функції, відпові-

дальність за яку широко поширена по всій організації. Фінансова дія-

льність не може обмежуватися традиційними функціями, вона повинна 

контролювати використання коштів і повинна бути присутньою майже 

у всіх прийнятих рішеннях, хоча вони не можуть бути виключно фі-
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нансовими, оскільки компанія – це система, фінансове становище якої 

може погіршуватися рішеннями, які, як правило, підпорядковуються 

іншим підрозділам. Тому рішення, що стосуються інших функціональ-

них сфер, таких як ціни, умови кредитування клієнтів чи обсяг вироб-

ництва, рано чи пізно вплинуть на баланс компанії, звітність про при-

бутки, ліквідність чи ризик. 

Роль фінансової функції в корпоративному управлінні поси-

люється, серед іншого, такими змінами в середовищі: 

- багато компаній спостерігають сильне зростання кількості 

своїх операцій. Вони диверсифікували свій асортимент продукції та 

інвестували в інші географічні місця, де потрібні функції децентралі-

зації для врахування особливостей кожного сектора чи країни. Однак у 

процесі децентралізації дуже важливо планувати та контролювати ро-

боту кожного підрозділу окремо та інтегрувати їх у контекст компанії 

з метою максимальної ефективності використання ресурсів; 

- високий рівень конкуренції на різних ринках поступово зни-

жує норму прибутку. Були часи, коли вистачало продавати продукцію. 

Тепер підприємства повинні уважно стежити за їх рентабельністю; 

- складність навколишнього середовища потребує нових і но-

вих можливостей інвестування. Характеристика чинної фінансової 

системи також вимагає ретельного аналізу формул фінансування нових 

проектів; 

- важлива роль держави в економіці. Вона є найбільшим грав-

цем і повинна приймати певні рішення щодо інвестицій, споживання 

та економічної політики, які впливають на фінансовий сектор; 

- інфляція – це елемент невизначеності, який спричиняє підп-

риємству низку фінансових проблем і вимагає від нього переформу-

лювати свою політику в цій галузі. Однак витрати також «завищені» 

вищевказаною інфляцією, що означає постійну потребу в нових ресур-

сах для фінансування інвестицій на оновлення, оборотні кошти, так 

основні фонди; 

- нарешті, економічний розвиток створює подальші виклики 

для суспільства. Головний фінансовий директор несе відповідальність 

за вивчення будь-яких ускладнень внаслідок економічної нестабільно-

сті. Компанія повинна передбачити ризики, щоб впоратися з несподі-

ваними подіями. Враховуючи екстремальні ситуації, фінансовий дире-

ктор повинен вивчити різні сценарії та сформулювати альтернативні 

стратегії для кожного. Підприємство не може просто записати те, що 

сталося в минулому, воно повинно намагатися зазирнути в майбутнє та 

визначити фінансову політику, яка суттєва для екологічної невизначе-

ності. 
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Тому сферами, які зазвичай покладені на фінансову функцію і 

які залишаються повністю функціонуючими сьогодні, є наступні: 

- визначення економічного виміру, яким має володіти підпри-

ємство, і яким повинно бути його зростання; 

- визначення напрямку інвестування майна за власні кошти; 

- оптимізація складу джерел фінансування. 

Це три аспекти, які в тій чи іншій мірі охоплюють майже всі 

проблеми суспільства, які тісно пов'язані. Поточні та майбутні аспекти 

будуть керуватися наявними альтернативами інвестицій, а також фі-

нансовими характеристиками, такими як вартість, терміни та ризик. 

Вірно також, що умови, за яких компанія може фінансуватись, залежа-

тимуть від типу інвестицій, які вона здійснює. Крім того, формулю-

вання відповідного комплексу фінансування вимагає визначення полі-

тики дивідендів, яка дозволяє акціонерам платити відповідно до їх очі-

кувань, зберігаючи необхідні кошти в компанії для забезпечення зба-

лансованості зростання. 
 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Уманській С.Б. 

Науковий керівник – Жовтяк Г.А., канд. екон. наук, доцент 
 

Ринок житлово-комунальних послуг суттєво впливає на умови 

життя та його якість та є важливою ланкою в економіці. З розгортан-

ням фінансової реформи в Україні за підтримки Світового банку та 

МВФ бюджетна підтримка житлово-комунальних послуг обмежується, 

що, з одного боку, веде до пошуку додаткових фінансових ресурсів для 

впровадження програм модернізації житлово-комунальних послуг та, з 

іншого боку, потребує оптимізації критеріїв та механізмів функціону-

вання державно-приватного партнерства. Недосконалість системи уп-

равління ринком житлово-комунальних послуг та регулювання приро-

дних монополій призвели до того, що підприємства не функціонують 

ефективно в ринкових умовах та не надають споживачам якісні послу-

ги. 

У державно-приватному партнерстві на ринку житлово-

комунальних послуг України можна укладати угоди про: концесію; 

спільну діяльність; інші договори.  

Серед напрямів зниження бюджетних витрат на капітальні вкладення у 

житлово-комунальну сферу, залучення приватних інвесторів до рекон-

струкції та підвищення якості житлово-комунальних послуг є передан-

ня у концесію на період від 5 до 30 років виключного права власності 
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на майновий комплекс кількох житлово-комунальних підприємств. 

Концесія передбачає спільні зусилля приватних інвесторів, органів 

місцевого самоврядування та держави для вирішення проблем житло-

во-комунальних послуг. Концесія полягає у тому, щоб реалізувати 

процес передавання у делеговане керування підприємства комунальної 

служби. Більше того, право власності на ці об’єкти залишається за 

державними органами. Це проміжна стадія між державним управлін-

ням та повною приватизацією. Можливості розвитку концесій в Украї-

ні чималі, але наразі не використовуються. 

Сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства у 

сфері житлово-комунальних послуг не є на належному рівні. За дани-

ми органів виконавчої влади в Україні, станом на 23 лютого 2016 року 

було реалізовано 177 проектів державно-приватного партнерства (146 

концесійних договорів та 31 договір про спільну діяльність). Ці проек-

ти реалізовуються за такими видами комунальних послуг: захоронення 

твердих відходів ˗ 112 проектів, або 62% від загальної кількості, водо-

постачання та каналізація ˗ 30 проектів, або 16% від загальної кількос-

ті, транспортних та теплових ˗ 6 проектів, 3% від загальної кількості. 

Як бачимо, немає жодного проекту з обслуговування житла.  Переваж-

на більшість населених пунктів все ще зберігає монополію комуналь-

них ЖЕКів, тоді як з 1 січня 2017 року вони повинні передати свої фу-

нкції ОСББ або іншим керуючим компаніям. 

Державно-приватне партнерство у житлово-комунальній сфері 

передбачає, що влада несе відповідальність за послуги, які надають 

громадянам, але органи місцевого самоврядування лише контролюють 

процес надання послуг або відповідають за інвестиції, потрібні для 

якісного надання послуг. Завдяки державно-приватному партнерству 

місцеві органи влади можуть частково зняти з себе відповідальність за 

управління процесом надання послуг та інвестування, зосередившись 

на контролі за якістю житлово-комунальних послуг, згідно зі стандар-

тами якості.  

Визначення владою цілей розвитку житлово-комунального 

ринку, підготовка та адаптація інституційних та правових структур до 

встановлення партнерських відносин з бізнесом та, що найважливіше, 

створення механізму ефективного контролю на ринку житлово-

комунальних послуг є важливим моментом у передачі функцій житло-

во-комунальних послуг. Використання державно-приватних партнерс-

тва сприяє збереженню соціальної функції держави та суспільної сут-

ності комунального обслуговування. Довготривале залучення на ринок 

житлово-комунальних послуг приватного капіталу дає змогу відновити 

вкладені ресурси та не збільшувати значно оплату споживачів за пос-
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луги. Перевагою угод про спільну діяльність та концесійних договорів 

на ринку житлово-комунальних послуг є реалізація багатьох соціаль-

них проектів, пов’язаних із підвищенням ефективності наданих житло-

во-комунальних послуг за рахунок зменшення непродуктивних витрат, 

які потребують мінімального збільшення збору платежів, а в середньо-

строковій перспективі спрямовані на зменшення рівня оплати послуг. 

Таким чином, приватні та державні інвестори повинні об'єднати зу-

силля та фінансові ресурси для модернізації об’єктів житлово-

комунальних послуг і відновлення житлового фонду та розподілити не 

тільки прибуток, який заплановано отримати від надання житлово-

комунальних послуг, а й пов’язані з такою діяльністю ризики. 

 
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Хмелєвська А.А. 

Науковий керівник – Соболєва Г.Г., канд. екон. наук, доцент 
 

У сучасній економічній науці немає усталеної думки щодо 

трактування поняття «фінансовий стан підприємства», його характери-

стик, елементів і видів. Чимало науковців схильні розрізняти поняття 

«економічний стан підприємства», «фінансовий стан підприємства» та 

«фінансово-економічний стан».  Ми поділяємо думку науковців, які 

вважають домінуючою відмінною ознакою, що розмежовує сутність 

цих понять, є саме: визначення розмежування економічної діяльності 

підприємства, яка включає розуміння всіх видів діяльності на підпри-

ємстві та фінансової діяльності, що стосується безпосередньо зміни й 

розміру капіталу підприємства. 

Таким чином можна визначити, що фінансовий стан підприєм-

ства – економічна категорія, яка характеризує забезпеченість підпри-

ємства необхідними фінансовими ресурсами, раціональність їх розмі-

щення та використання, своєчасність проведення розрахунків за зо-

бов’язаннями, здатність фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан 

підприємства характеризується переважно відносними показниками, 

оскільки абсолютні показники, які містяться у фінансовій звітності, в 

умовах інфляції та зміни рівня цін необхідно приводити у порівняль-

ний вигляд. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким та кризо-

вим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансува-

ти свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший 

фінансовий стан.  

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його 

виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий 

та фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає 
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на фінансовий стан підприємства. І навпаки, в результаті недовико-

нання плану по виробництву та реалізації продукції відбувається під-

вищення її собівартості, зменшення виручки та суми прибутку і, як 

наслідок, – погіршення фінансового стану підприємства та його плато-

спроможності. 

Аналіз фінансового стану проводиться за таким напрямками як: аналіз 

балансу, майна та джерел їх утворення; аналіз ліквідності та плато-

спроможності; аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості; 

аналіз кредитоспроможності.  
Отже, аналіз фінансового стану підприємства дає змогу:  

1) знаходити резерви покращення фінансового стану підприємст-

ва; 

2) об’єктивно оцінювати раціональність використання усіх видів 

фінансових ресурсів; 

3) своєчасно вживати заходів щодо підвищення платоспромож-

ності підприємства; 

4) забезпечувати оптимальний виробничий та соціальний розви-

ток колективу за рахунок використання виявлених у ході аналізу резе-

рвів; 

5) забезпечувати розроблення плану фінансового оздоровлення 

підприємства. 
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Щербина І.М. 

Науковий керівник – Коюда О.П., канд. екон. наук, доцент  
 

В сучасних умовах господарювання досить значного поши-

рення набула тематика дослідження проблем, пов’язаних з процесами 

діагностики та запобігання банкрутства підприємств. На теперішній 

час при формуванні і становленні ринкових відносин українським під-

приємствам дуже важливо оцінювати свою платоспроможність і ви-

значати ступінь загрози банкрутства або ризику втрати наявної фінан-

сової стійкості. З кожним роком зростає кількість збанкрутілих підп-

риємств, що негативно впливає на розвиток країни в цілому. Банкрутс-
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тво підприємств набуло масового характеру і поступово перетворю-

ється не тільки в результативний спосіб перерозподілу ресурсів в еко-

номіці, яка інтенсивно розвивається та постійно трансформується, але і 

у спосіб переділу власності і збагачення окремих груп власників. Тому 

можна стверджувати, що питання своєчасної діагностики ймовірності 

банкрутства та розробки заходів щодо його попередження, є достатньо 

актуальними та потребують подальшого дослідження. 

Система антикризового управління представляє собою комплекс взає-

моузгоджених елементів, які виявляють признаки кризового стану, 

сприяють їх знищенню, подальшому поверненню підприємницьких 

підрозділів до стабільного функціонування, створюють сприятливі 

умови для функціонування підприємства не зважаючи на вплив внут-

рішніх та зовнішніх факторів. Головною метою антикризового управ-

ління є становлення компанії на ринку та забезпечення її стабільного 

фінансового стану за умов будь-яких економічних, політичних чи со-

ціальних перетворень в країні, перешкоджання виникнення фінансових 

проблем та банкрутства підприємства.[1] 

Зовнішні та внутрішні фактори чинять постійний вплив, в тому числі 

негативний, на діяльність вітчизняних підприємств, а своєчасне вико-

ристання антикризових заходів, управління ризиками, діагностика 

криз усуває негативні наслідки фінансової кризи і дозволяє підприємс-

тву розвиватися або виживати в мінливому середовищі. 

Окрім цього, щоб подолати кризові явища та відновити плато-

спроможність підприємства можуть формувати систему антикризового 

управління, завданнями якої є: 

- рання діагностика ризиків; 

- виділення найбільш впливових; 

- кількісна оцінка ризиків; 

- впровадження заходів для мінімізації негативних нас-

лідків. 

В тому разі, коли відсутнє антикризове управління, або непра-

вильно сформована система управління підприємство знаходиться на 

межі банкрутства. Саме тому,  ефективна система управління ризика-

ми сприятиме відновленню платоспроможності та запобіганню кризо-

вих явищ на підприємстві. 

Будь-яке управління певною мірою повинне бути антикризо-

вим або ставати таким по мірі потрапляння організації в рамки кризо-

вого стану. Ігнорування цього положення має негативні наслідки, а 

його облік сприяє спокійному проходженню кризових станів.  

Сутність антикризового управління проявляється в наступних аспек-

тах: 
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- кризу можна передбачити, очікувати та визвати; 

- кризу певною мірою можна пришвидшувати, випереджати, 

відсувати; 

- до криз можна і необхідно готуватися; 

- кризу можна пом'якшувати; 

- управління в умовах кризи потребує певних знань, навиків та 

досвіду; 

- кризовий стан може бути до певного періоду керованим; 

- управління процесами виходу з кризового стану здатне прис-

корювати ці процеси та мінімізувати кількість втрат.[2] 

Отже, в основі антикризового управління лежить процес постійних і 

послідовних інновацій у всіх ланках і областях діяльності підприємст-

ва. Орієнтовано на те, щоб навіть у складній ситуації, в якій опинилося 

підприємство, можна було ввести в дію такі управлінські і фінансові 

механізми, які дозволяли б вибратися з труднощів з найменшими для 

підприємства втратами. Політика антикризового управління повинна 

являти собою частину загальної стратегії підприємства, що полягає в 

розробці системи методів оцінки і планування діяльності, виходячи із 

зовнішньої і внутрішньої обстановки, попередньої діагностики загрози 

розвитку кризової ситуації і застосування методів оздоровлення підп-

риємства, що забезпечують його вихід із кризового стану. 
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Оплата праці як економічна категорія відіграє важливу роль в 

житті суспільства. У зв’язку з тим, що заробітна плата є основним 

джерелом доходу працівників, її величина демонструє рівень добробу-

ту всіх членів суспільства. З іншого боку, раціональні управлінські 

рішення зацікавлюють працівників підвищувати ефективність вироб-

ництва, а відтак безпосередньо впливають на темпи й масштаби соціа-

льно-економічного розвитку країни.  

У зарубіжній та вітчизняній практиці існує значна кількість різних форм та 

систем оплати праці. Однак задовольнити потреби кожного працівника до-

сить складно. Система оплати праці, яка використовується нині на більшос-
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ті вітчизняних підприємств морально застаріла, оскільки вона не враховує 

ні специфіки роботи підприємства, ні різної відповідальності та результатів 

працівників, що займають ідентичні посади. Саме тому для вирішення цієї 

проблеми потрібно застосовувати альтернативу посадовим окладам — сис-

тему грейдів [1].   

За слабких матеріальних стимулів і хороші умови діяльності не здатні 

створити сильної трудової мотивації. Керівники підприємства потре-

бують введення грейдової системи оплати праці, адже це дозволить їм 

оцінити працівників не тільки за досвідченість, а за їхній внесок в 

компанію загалом. Навик такої оцінки надзвичайно покращить фінан-

сові показники та полегшить управлінську складову підприємства. 

Завжди існує необхідність удосконалення системи оплати праці, оскі-

льки рівень оплати трудової діяльності персоналу є актуальним питан-

ням в суспільстві, адже все більше з’являється установ та професій 

(посад), які неможливо оцінити за допомогою звичних систем. Саме в 

цьому і з’являється необхідність застосування нових систем. Тому в 

світовій практиці все частіше застосовується грейдингова система оп-

лати праці.  

Система грейдів – це управлінський механізм, що допомагає не тільки оці-

нити роботу працівника, а й побудувати корпоративну культуру.  

Працівник прагне підвищити свій грейд і для цього йому потрібно 

працювати краще. Грейдингова система оплати праці ґрунтується на 

тому, що роботодавець оплачує результат роботи співробітника. Од-

нак, враховуються не тільки результати праці, а також береться до ува-

ги і кваліфікація робітника, досвід, трудова дисципліна, а іноді навіть 

поведінка людини та її зовнішній вигляд.  

Система не є принципово новою для українських підприємств 

та установ. Схожі в деяких моментах на грейди тарифні сітки радянсь-

ких часів, які досі існують в Україні. Однак, якщо раніше категорія 

тарифного розряду використовувалася тільки для оплати, то грейд мо-

жна використовувати для оцінки ефективності роботи персоналу, для 

надання пільг та привілеїв, які надаються тим робітникам, чиї посади 

відносяться до певного грейду. Дану систему краще застосовувати у 

великих компаніях, холдингах, в компаніях, які займаються як вироб-

ництвом, так і інтелектуальною діяльністю, на фірмах, в яких співробі-

тники виконують схожу, але різну за значенням роботу.  

Все це дає можливість компанії підвищити свою конкуренто-

спроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок залу-

чення до співпраці фахівців високого рівня, топ-менеджерів, підви-

щення керованості персоналу і "прозорості" організації для інвесторів, 

що збільшує її капіталізацію.  
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Перевагами методу грейдової оцінки персоналу є: 

• управління фондом оплати праці і полегшення системи нара-

хування заробітної плати; 

• ефективним інструментом для визначення розміру базового 

окладу новій посаді; 

• дає можливість проводити аналіз структури посадових окла-

дів, постійної частини заробітної плати, а також відстежувати їх дина-

міку; 

• усуває дисбаланс заробітної плати, так при "прозорості" нараху-

вання заробітної плати відпадають ледачі і неефективні працівники, які зви-

кли "вибивати" надбавки і доплати, і в той же час підвищується заробітна 

плата тих співробітників, які відіграють ключову роль; 

 • дає можливість співвідносити середню заробітну плату на будь-

якій посаді в  компанії зі середньо ринковими і проводити  їх корекцію [2]. 

Але головним при грейдовій системі є мотиваційний елемент. Адже в 

ньому чітко і лаконічно вказані всі умови переведення працівника на 

вищий грейд. Тому процес підвищення в посаді для працівників стає 

легшим, кожен володіє необхідною інформацією та знає, що йому не-

обхідно зробити для цього.  
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У ході постійного розвитку зовнішнього середовища змінюються 

ринки збуту і товарний асортимент, технологія і способи виробництва, 

масштаби діяльності і вимоги до персоналу підприємства, що викликає 

необхідність постійного удосконалювання організаційно-економічного 

механізму керування підприємством, більш повного використання 

внутрішніх резервів підвищення ефективності господарювання. У про-

цесі маркетингової діяльності здійснюється вибір найбільш придатно-

го ринку і споживача та способу управління ними.  

В ринкових умовах маркетинг є однією з основних функцій уп-

равління підприємством і дає можливість мінімізувати ризики та дося-

гти значних результатів фінансово-економічної діяльності. Запорукою 

цього є якісна послідовна аналітична робота, ефективна комунікаційна 
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політики, вихід на цільові ринки збуту, створення сприятливого образу 

підприємства та його діяльності у потенційного споживача тощо [1]. 

Класично управління маркетинговою діяльністю на підприємстві здій-

снюється за наступними основними напрямками: формування марке-

тинг-міксу, управління маркетинговою службою підприємства та здій-

снення внутрішнього маркетингу.  

З метою виконання всього комплексу робіт і функцій маркетингу 

на підприємстві організовують групи, відділи, служби або управління 

маркетингу, що мають знайти своє місце в загальній організаційній 

структурі підприємства. Підпорядкованість та система взаємозв’язків 

організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні фун-

кції та засоби управління підприємством визначається як організаційна 

структура управління [2]. Структура відображає побудову та внутріш-

ню форму цієї системи. Наявність структури є невід’ємним атрибутом 

усіх реально існуючих систем, бо саме вона надає їм цілісності. 

Оптимальна форма організаційної структури підприємства відпо-

відає корпоративній культурі та стратегії, технологіям, що використо-

вуються, кваліфікації працівників та потребам ринку. Структура дає 

змогу працівникам усвідомити своє місце в організації й одночасно 

забезпечує координацію функцій, які вони виконують. 

Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю 

підприємства та її обрана стратегія мають одне з першочергових зна-

чень задля досягнення цілей підприємства. Організаційна структура 

маркетингової діяльності – це сукупність служб, відділів та підрозді-

лів, до складу яких входять фахівці, що займаються маркетинговою 

діяльністю на підприємстві [3].  

На сьогодні складові організаційної структури управління марке-

тингом повинні відповідати конкретним вимогам, до яких можна від-

нести: наявність невеликої кількість ланок; створення необхідних умов 

щодо інтеграції в процес управління маркетингової діяльності; розви-

ток творчості та спрямованість на інновації співробітників підприємс-

тва; задоволення споживчих потреб задля збільшення обсягів прода-

жів.  

 Організаційна структура служби маркетингу визначається струк-

турою управління підприємством; специфікою продукції чи послуг 

підприємства; кількістю збутових ринків; специфікою продукції, що 

випускається; масштабами збуту, ресурсами тощо. 

При побудові оргструктури маркетингової служби необхідно вра-

ховувати та використовувати наступні принципі: єдність цільових ус-

тановок; чіткість структури маркетингу; оптимальність роботи підроз-

ділів; доцільний розподіл посадових обов’язків і відповідальності. Дія-
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льність служби маркетингу на підприємстві організовується відповідно 

до Положення про службу маркетингу підприємства. 

 Таким чином, ефективне формування організаційної структури 

маркетингової служби є основою оптимального функціонування всіх 

його підрозділів. Саме підрозділ маркетингу виконує зворотній зв’язок 

зі споживчим ринком та сприяє максимальному задоволенню спожив-

чих потреб. 
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ЧИННИКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА  ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Дубровін А.Д. 

Науковий керівник – Кондратенко Н.О., д-р екон. наук, професор 
\ 

Необхідність постійної адаптації до динамічних та мінливих зов-

нішніх умов, виживання в умовах жорсткої конкуренції та обмеженої 

раціональності спонукають торговельні мережі до еволюційних пере-

будов.  

З метою зберегти свої позиції на ринку торговельним підприємст-

вам необхідно дбати не тільки про переваги, які вони вже мають, а й 

про перспективні переваги, що дозволять їм вийти на новий рівень 

конкурентоспроможності.  

Конкурентне середовище включає в себе систему різних чинни-

ків, що призвані аналізувати зовнішню ситуацію, в якій підприємство 

реалізує обрану стратегію. Система чинників розподілена на дві час-

тини – зовнішні чинники і внутрішні. Зовнішні чинники впливу вико-

ристовують мультиплікаційний ефект змін, що відбуваються в середи-

ні внутрішнього середовища підприємства [1, с.43].  

Формування конкурентного середовища торговельного підприєм-

ства відбувається за рахунок [2]: 

1) існування конкурентів як реальних, так і потенційних, що, 

вступаючи на ринок, загострюють конкурентну боротьбу; 

2) наявності споживачів продукції, що в свою чергу впливають на 

рішення торговельних підприємств;  

3) постачальників товарів; 

4) конкуренції на зовнішніх ринках; 

5) ефективної державної політики в рамках підприємницької дія-

льності і реального сектору економіки. 
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Взаємодія торговельного підприємства відбувається як на рівні 

самого підприємства (мікрорівні), так і ззовні (макросередовище)  

В макросередовищі (загальне оточення) заключено глобальні 

чинники, що відображають соціально-економічні відносини в суспіль-

стві. До них можна віднести наступні [3]: 

- політичні – норма закону, що передбачає рівень податкового, 

кредитного навантаження, систем ліцензування, стандартизації проду-

кції; стан державної влади в цілому, стабілізація/дестабілізація політи-

ки, законодавча база, що передбачає рівень толерантності податкової, 

кредитної, розрахункової систем; 

- економічні – розвиток населення та його тенденції, стан та рі-

вень насиченості ринків збуту, ціни на сировину та енергоносії, рівень 

інфляції, безробіття тощо; 

- технологічні – чинники, що зумовлюють інноваційні видозміни 

в процесі виробництва, обслуговування, використання продукту, тощо; 

- географічні – пов’язані із можливістю подолання локальних, на-

ціональних, регіональних ринків, а також безпосередньо місцерозта-

шування підприємства; 

- демографічні – проявляються в поляризації та розшаруванні 

споживачів за гендерними особливостями, показують можливе відтво-

рення трудового потенціалу, рівень народжуваності/смертності в дер-

жаві, тощо; 

- соціально-культурні – виявляються у загальному рівні життя на-

селення, його доходах, потребі участі працівників в управлінні, органі-

зації праці на підприємстві, гуманізації робочих місць. 

Мікросередовище, або оперативне середовище, включає в себе 

чинники, які залежать тільки від роботи підприємства як окремого го-

сподарюючого суб’єкта. До його основних чинників віднесено: місце-

розташування суб’єкту, портфель постачальників та клієнтів, іннова-

ційні технології обслуговування, організаційна гнучкість, матеріаль-

ний ресурс. 

Таким чином, особливість характеру конкурентного середовища 

на торговельних підприємствах обґрунтовано потребою розробки пла-

ну розвитку роздрібних підприємств з огляду на непередбачуваність 

зовнішнього середовища, кроків підприємств-конкурентів, видозмін в 

системі державного управління та інших чинників задля отримання 

владних конкурентних позицій на ринку, розробки таких пропозицій, 

які охоче будуть купувати клієнти, адже продажі є основою торгівлі. 

Дієвими заходами по реалізації таких завдань можуть бути різного 

роду стратегічні, тактичні, управлінські дії, які забезпечать розвиток 

суб’єктів ринку відповідно до їх можливостей та змін у ринковій ніші. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Дергачов П.О. 

Науковий керівник – Кондратенко Н.О., д-р екон. наук, професор 
 

Здійснювані соціально-економічні перетвореннях в нашій держа-

ві, спрямованні на формування соціально орієнтованої ринкової еко-

номіки. Пріоритетними, в даному напрямку, можна назвати заходи 

спрямованні на забезпечення права людини на гідну працю, підвищен-

ня якості життя працівників на основі росту ефективності вітчизняної 

економіки.  

Для реалізації вказаних заходів в області управління персоналом, 

необхідно забезпечити посилення мотивації трудової діяльності на 

основі формування і розвитку системи стимулів, що спонукають су-

часного працівника до ефективної, високопродуктивної праці. Від 

ефективності діючої системи мотивації і стимулювання трудової дія-

льності, багато в чому залежить трудова, соціальна і творча активність 

кожного працівника, що у кінцевому результаті  впливатиме на ефек-

тивність всієї виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Стимулювання (стимул) – це засіб, за допомогою якого здійсню-

ється мотивація. Стимул виконує роль важеля впливу або носія «розд-

ратування», що викликає дію певних мотивів [1].  

Стимулом можуть бути окремі предмети, дії інших людей, обіця-

нки, носії зобов’язань і можливостей та багато іншого, що може бути 

запропоновано людині як компенсація за її дії або за те, що вона бажа-

ла б одержати в результаті певних дій.   

Стимулювання принципово відрізняється від мотивації. Суть цієї 

відмінності полягає в тому, що під час стимулюючого процесу викори-

стовуються різноманітні засоби й методи, які впливають на поведінку і 

ставлення працівника до своєї діяльності, активізуючи до дії позитивні 

його функціональні та якісні властивості. 

Мотивацію, слід розглядати на індивідуальному рівні кожного 

окремого працівника, котрий має свої власні мотиви до трудової дія-

льності [2].  

Стимулювання – це більш загальний термін, що використовується 

загалом до усього трудового колективну, може мати різні форми та 
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методи застосування. Система стимулювання працівників приносить 

результати на рівні підприємства.  

Проте, незважаючи на визначену різницю, у двох поняттях є оче-

видним те, що і мотивація, і стимулювання мають спільну мету – під-

вищення результатів та продуктивності праці як окремого працівника, 

так і підприємства в цілому.  

Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптима-

льного використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потен-

ціалу. Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної 

віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє під-

вищити загальну ефективність і прибутковість діяльності підприємст-

ва. Сьогодні для більшості підприємств і організацій величезну роль 

відіграє формування нових механізмів господарювання, орієнтованих 

на ринкову економіку а також збереження параметрів виробничих 

процесів у швидко змінюваних умовах зовнішнього і внутрішнього 

середовищ. 

Для ефективного управління мотивацією необхідно використову-

вати в управлінні підприємством різні групи методів. Використання 

винятково матеріальних мотивацій не дозволяє мобілізувати творчу 

активність персоналу на досягнення цілей організації. Для досягнення 

максимальної ефективності необхідне застосування нематеріальної 

мотивації. 

Система стимулювання та мотивації праці повинна враховувати 

розбіжності в інтересах роботодавця і працівника та їхні спільні цілі, 

підштовхувати персонал до більш ефективної трудової діяльності та 

підвищувати успішність діяльності підприємства в цілому.  

Побудова ефективної системи стимулювання праці передбачає 

створення конкурентоспроможної системи винагород працівникам, які 

забезпечують отримання додаткового прибутку або є основною ру-

шійною силою в колективні. Адекватна оцінка процесу мотивації на 

підприємстві та вміле управління ним є ключовим аспектом забезпе-

чення економічних інтересів працівників підприємств всіх галузей на-

ціонального господарства. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Саід Халід Пахлаван 

Науковий керівник – Кондратенко Н.О., д-р екон. наук, професор 

 

Підприємство, як основна ланка національного господарства, 

концентрує в собі всі ресурси виробництва. Тут розгортаються головні 

економічні процеси, створюється і примножується народне багатство, 

формується національний дохід суспільства, забезпечується вирішення 

економічних і соціальних завдань, складаються виробничі і соціальні 

стосунки. 

Успішне функціонування будь-якого підприємства виокремлю-

ється його потенціалом та перспективами його використання.  

У загальному визначенні потенціал суб’єкта господарювання 

являє собою певну сукупність багатогранних видів ресурсів, відпо-

відно спеціалізації підприємства, раціональне використання приро-

дно-географічних умов, можливостей і здібностей персоналу, які 

будуть сприяти максимізації доходу в забезпеченні ефективного 

здійснення бізнес-операцій та в подальшому розвитку організації в 

мінливих умовах ринку [1]. 

В основу організації управління потенціалом підприємства мають 

бути покладені наступні принципи: 

− системність – розгляд потенціалу розвитку, як певної впоряд-

кованої сукупності, тобто виокремлення взаємозв’язків, виявлення 

тиску впливу окремих функціональних складових на загальний ре-

зультат, один на одного і відповідне ухвалення управлінських рішень 

на підставі аналізу й факторів впливу зовнішнього середовища; 

− безперервність – спостереження за поточним рівнем потенціа-

лу, вияв відхилень та формування управлінських коригуючи рішень є 

постійним та безперервним процесом; 

− самостійність – система управління потенціалом розвитку ба-

зується на самодостатності, можливості впливу на перебіг процесу з 

самого процесу, тобто формування автономної керуючої системи; 

− цільність – управляюча система сформована як взаємо-

пов’язане ціле та всі її елементи відповідають загальній цілі системи; 

− гнучкість – передбачає визначення індикаторів (склад потенці-

алів), способів оцінки функціональних складових, відповідно яким 

змінюються управлінські рішення під впливом зовнішніх факторів в 

залежності від сфери економічної діяльності організації, зберігаючи 
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водночас встановлену ціль та намічені задачі; 

− збалансованість – формування збалансованої системи коефіці-

єнтів, крізь призму яких виявляється вылив на загальний потенціал 

окремих функціональних потенційних можливостей; 

− оптимальність використання наявних ресурсів – передбачає 

раціональне використання на всіх етапах та ланках бізнес-процесу не-

обхідних видів ресурсів для отримання бажаного результату й ефекти-

вного здійснення управління потенціалом розвитку; 

− стійкість та динамізм – розглядається з погляду їх діалектич-

ної єдності; стійкість системи розглядається як спроможність системи 

протистояти руйнівним силам і факторам зовнішнього середовища, 

погодженню загальної системи побудови; 

− принцип єдності цілей – структура управлінської системи є 

ефективною, коли вона допомагає індивідам вносити власний помір-

ний вклад у досягнення загальної мети; 

− принцип діапазону управління – для кожної управлінської си-

стеми існує гранична керована чисельність елементів, що управляють-

ся [2]. 

Взявши до уваги умови зовнішнього середовища, а також вплив 

відповідних його факторів на потенціал підприємства можна не тільки 

прогнозувати можливі коливання окремих (функціональних) потен-

ційних можливостей, а й розробляти та впроваджувати потрібні захо-

ди, щодо коригування такого тиску впливу на операційну систему, 

щоб досягти наміченої мети. 

Відповідно таких умов потрібна оцінка потенційних можливостей 

підприємства та нові підходи до побудови механізму розвитку потен-

ціалу, що дозволить зменшити негативний вплив на ефективність його 

діяльності та буде сприяти вирішенню економічних та соціальних за-

вдань. 
 

1.Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О.С. 

Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с. 

2. Гірняк О. М. Менеджмент: підручник / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. –  
Львів : «Магнолія плюс», 2004. – 352 с. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В 

БАНКАХ 
 

Абрамець А.Ю. 

Науковий керівник – Кондратенко Н.О., д-р екон. наук, професор 
 

В сучасних умовах функціонування економіки, розвиток будь-
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якого економічного суб'єкта і успішне ведення його фінансово-

господарської діяльності нездійсненно без залучення інновацій та 

інноваційної діяльності в якості основи придбання конкурентних пере-

ваг і їх збереження. 

Сьогодні банки, можуть домогтися конкурентних переваг на рин-

ку, в тому числі за допомогою інновацій. Постійні поліпшення і ново-

введення дають можливість банкам домогтися високого рівня сервісу і 

підвищувати його з плином часу. Банк, досягнувши конкурентних пе-

реваг, може зберегти їх тільки за допомогою постійних поліпшень. 

Міцні взаємозв'язки з клієнтами і надійність каналів надання послуг 

дадуть можливість банкам утримувати позиції на ринку досить трива-

лий час. Однак після певного періоду часу конкуренти знайдуть шляхи 

обходу цих переваг на основі використання своїх інновацій; або ство-

рять кращі чи більш дешеві способи надання послуг. 

В економічній літературі банківської інновацією називають дія-

льність банку, спрямовану на отримання додаткових доходів і конку-

рентних переваг в процесі формування і розміщення ресурсів за допо-

могою нововведень. В окремих джерелах під банківською інновацією 

розуміється створення банківських продуктів з поліпшеними характе-

ристиками, створення якісно нових послуг, здатних задовольнити пот-

реби клієнтів банку, а також використання більш досконалої технології 

створення банківських продуктів. Наведені вище визначення відобра-

жають різні сторони банківської інновації, але не розглядають їх у су-

купності [1].  

На нашу думку, банківська інновація – це система різних новов-

ведень в будь-якій сфері функціонування банку, що призводять до збі-

льшення конкурентних переваг, які можуть проявлятися в розширенні 

клієнтської бази, збільшення частки ринку, скорочення витрат, а також 

забезпеченні стійкості банку. 

Генезис банківських інновацій свідчить про те, що технологічні 

інновації відкривають доступ до конкурентних переваг банків і сприя-

ють розвитку сучасної банківської системи. Але, технологічні іннова-

ції не завжди приводять до збільшення їх прибутку, відповідно в бан-

ківській сфері є певна специфіка.  

По-перше, технологічні банківські інновації є в більшості випад-

ків зовнішніми для банку, оскільки виникають переважно в інших га-

лузях економіки, таких як електроніка або телекомунікації.  

По-друге, технологічні інновації, які розробляються банком само-

стійно, як правило, пов'язані зі зміною внутрішньобанківської струк-

тури і впровадженням нових банківських продуктів.  
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По-третє, якщо при впровадженні технологічних інновацій в дія-

льність організацій перш за все враховується величина витрат на 

НДДКР, то у випадку з банками в основному має місце оцінка витрат 

на покупку вже наявних на ринку технологій. 

Основна роль інновацій при наявності конкуренції на ринку поля-

гає в тому, щоб забезпечити банкам, що здійснюють інноваційну дія-

льність, технологічне домінування на ринку. Успіх в умовах конкуре-

нції залежить, в першу чергу, від бачення і розуміння керівництвом 

банку обраної і реалізованої стратегії на основі сформованих конкуре-

нтних переваг. З цього випливає висновок, що банкам необхідно під-

вищувати свою конкурентоспроможність на ринку шляхом викорис-

тання інновацій [2].  

На ринку банківських послуг існує жорстка конкуренція між ук-

раїнськими і іноземними банками за великих і вигідних клієнтів. Для 

залучення перспективних клієнтів банки готові інвестувати ресурси в 

нові технології, які дозволять в подальшому запропонувати корпора-

тивним і приватним клієнтам більш якісні і зручні банківські послуги.  

Процес впровадження інновацій повинен бути спрямований на 

забезпечення швидкого розвитку та оновлення послуг, освоєння нових 

способів підвищення якості сервісу, організації і планування внутріш-

ньобанківських процесів. Подібне оновлення в подальшому забезпе-

чить підвищення лояльності клієнтів, зниження витрат праці та підви-

щення ефективності діяльності банку в цілому. 
 

1. Єгоричева С.Б. Сутність та особливості банківських інновацій / С.Б. Єгоричева 

// Управління розвитком: збірник наукових статей. – 2005. - № 3. – С. 150-157. 
2. Меренкова О.В. Інноваційні технології банківської діяльності як елемент сучас-

ного економічного мислення / О. В. Меренкова // Сучасна картина світу: Природа, сус-

пільство, людина: збірник наукових праць. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - C. 186- 
194. 

 

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Змієвська В.І. 

Науковий керівник − Плотницька С.І., д-р екон. наук, доцент 
 

Все більш активна інтеграція України в глобальні економічні 

процеси та наростання конкуренції в більшості сфер і галузей народ-

ного господарства диктують необхідність постійного підвищення ефе-

ктивності управління підприємствами.  

Ефективність є узагальнюючим критерієм діяльності підприємст-

ва та ґрунтується на таких критеріях, як точність, надійність, швидко-



 83 

дія і стабільність, які, в свою чергу, діляться на інтегральні та детальні 

показники [1]. 

Для розуміння ефективності управління підприємством в цілому 

необхідно провести його всебічний аналіз. Так, М.В. Височіна визна-

чає ефективність «як складну багатогранну характеристику результа-

тивності управління в окремих функціональних підсистемах. Ефектив-

ність управління діяльністю підприємства визначається як результати-

вність управління маркетинговою, виробничою, фінансовою, іннова-

ційною та кадровою діяльностями [2].  

Більшість науковців визначають ефективність управлінської дія-

льності як відношення ефекту (результату) до витрат або ресурсів, що 

були витрачені на його отримання. Тобто критерії ефективності фор-

муються на основі витратного (спожиті ресурси) і ресурсного (засто-

совані ресурси) підходів. 

Ефективність управління підприємством доцільно розглядати у 

вигляді системи, яка може досягти успіху за умови функціонування 

відповідного механізму. Основні елементи даної системи полягають в 

плануванні, комунікації, координації, стимулювання і контроль. Ці 

елементи взаємопов'язані між собою, вони гармонійно доповнюють 

один одного при правильному функціонуванні на підприємстві. Забез-

печення максимізації роботи механізму полягає в допомозі основних 

бізнес-сфер підприємства (маркетингу, збуту продукції, розробки і 

виробництва продукції, якості, зберігання, сервісу, фінансів, кадрів 

підприємства, тощо).  

Визначення та оцінка ефективності управління підприємством 

набуває особливо важливого значення, оскільки дозволяє оцінити рі-

вень ефективності системи управління, виявити наявні і потенційні 

можливості її розвитку, забезпечити необхідною інформацією для 

прийняття відповідних управлінських рішень як внутрішніх, так і зов-

нішніх стейкхолдерів. 

Відзначаючи складність формування узагальнених оцінок ефек-

тивності менеджменту, деякі вчені наголошують на доцільності вико-

ристання оперативних показників, таких як прибутковість, зростання, 

ринкова частка, соціальна відповідальність, тощо [3]. Саме оперативні 

показники відображають реальні результати роботи підприємства. При 

цьому слід зазначити, що багато з існуючих цілей (а також показників 

їх досягнення) носять суперечливий характер − збільшення одного 

показника призводить до зниження іншого і навпаки. Наприклад, 

швидке зростання компанії може знизити її фінансову стабільність, а 

збільшення витрат на соціальну сферу призведе до зниження прибут-

ковості. Також необхідно відмітити, що на даний час не має загально-
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прийнятих показників для проведення оцінки ефективності менеджме-

нту. 

Узагальнюючи, можемо зробимо наступні висновки щодо сутнос-

ті та змісту поняття ефективності управління підприємством: 

− виступає найбільш узагальнюючим критерієм оцінки управлі-

нської діяльності; 

− визначає лише кінцеві результати управлінської діяльності; 

− враховує затрати та ресурси, які були витрачені на отримання 

результатів; 

− бере до уваги часовий фактор; 

− оцінюється здебільшого кількісними показниками; 

− визначається як під впливом чинників внутрішнього, так і зов-

нішнього середовища; 

− формується на визначених системах оцінки. 
 

1. Дафт Р. Теорія організації: підручник для студентів вузів, що навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент організації»: пер. з англ. / Під ред.Е.М. Короткова; предисл. 

Е.М. Короткова. М. : ЮнітіДана, 2006. 736 с. (Серія «Зарубіжний підручник»). 

2. Височіна М.В. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльніс-

тю підприємства: – [Електронний ресурс] / М.В. Височіна – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/161/knp161_86-89.pdf. 

3. Христенко Л. М. Оцінка внутрішньої ефективності управління підприємством: 

– [Електронний ресурс] / Л.М. Христенко – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/11Khris.htm. 

 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Харченко Ю.В. 

Науковий керівник − Плотницька С.І., д-р екон. наук, доцент 
 

Ефективне управління у будівництві можливе лише за умови фо-

рмування цілісної системи, яка призначена для вирішення основних 

задач управління. Саме тому необхідною умовою життєдіяльності бу-

дівельного підприємства у сучасних економічних умовах є формуван-

ня системи управління організаційно-економічною безпекою, яка за 

стратегічним, тактичним та оперативним рівнем дозволить забезпечи-

ти рівномірну зміну факторів внутрішнього та зовнішнього середови-

ща будівельного підприємства та знизити до рівня, в межах якого під-

приємство зможе функціонувати без загрози його діяльності. 

Забезпечення організаційно-економічної безпеки сучасного буді-

вельного підприємства має бути направлене на досягнення взаємодії 

всіх елементів, засобів та заходів в системі організаційно-економічної 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/161/knp161_86-89.pdf
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безпеки, що можливе лише за наявності грамотно вибудованого меха-

нізму, якому відводиться найважливіша роль в управлінні. 

При цьому особливого значення набуває питання розстановки 

пріоритетів намічених напрямів розвитку будівельного підприємства, 

відповідності стратегії внутрішньовиробничих процесів, а саме [1]: 

− політиці управління оновленням основних засобів, технічного і 

технологічного переозброєння, 

− впровадження інновацій; 

− системі мотивації і розвитку персоналу і т.д. 

Під організаційно-економічною безпекою будівельного підпри-

ємства слід розуміти захищеність його науково-технічного, технологі-

чного, виробничого і кадрового потенціалу від прямих або непрямих 

економічних загроз, що пов’язані з впливом зовнішнього середовища, і 

його здатність до гнучкого розвитку [3].  

Головною метою організаційно-економічної безпеки будівельно-

го підприємства є забезпечення його сталого і максимально результа-

тивного функціонування в даний час і забезпечення високого потенці-

алу гнучкого розвитку і зростання в майбутньому. Це досягається 

шляхом запобігання негативного впливу на організаційно-економічну 

безпеку підприємства [3]. 

Управління організаційно-економічною безпекою будівельного 

підприємства – система принципів і методів розроблення та реалізації 

управлінських рішень, що пов’язані із забезпеченням захисту його 

пріоритетних організаційно-економічних інтересів від внутрішніх і 

зовнішніх загроз [3].  

Основні елементи управління організаційно-економічною безпе-

кою будівельного підприємства згруповані в табл.1. 
 

Таблиця 1 − Елементи управління організаційно-економічною безпекою будівель-

ного підприємства [2] 

№ 

з/п 
Елемент Характеристика елементу 

1 Мета  

Захист організаційно-економічних інтересів від різних загроз і 
небезпек та забезпечення високого рівня організаційно-

економічної безпеки для стабільної роботи підприємства та його 

розвитку 

2 Об’єкт  Організаційно-економічний стан підприємства 

3 Предмет  
Матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні ресурси, 

які забезпечують його організаційно-економічну безпеку 

4 Суб’єкти  
Особи, підрозділи, служби, органи, які безпосередньо забезпе-

чують організаційно-економічну безпеку 

5 Завдання  

− формування результативного механізму управління органі-

заційно-економічною безпекою; 

− захищеність організаційно-економічних інтересів; 
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− виявлення, прогнозування, ідентифікація та попередження 

різноманітних криз; 

− обґрунтування системи заходів щодо мінімізації та усунення 

імовірних ризиків та оцінка результативності їх реалізації 
 

Отже, кожне будівельне підприємство має займатися питаннями 

формування управління організаційно-економічної безпеки (визначен-

ня складу центрів відповідальності та їх взаємозв’язків), розподілом 

завдань, повноважень, відповідальності між окремими ланками управ-

ління. 
 

1. Науменко Є.Ю. Механізм управління економічною безпекою підприємства в 

умовах кризи / Є.Ю. Науменко // Економічний журнал «Молодий вчений». – Випуск 6 

(46). – 2017. – С. 462-466. 

2. Оніщенко М.Л., Сюркало Б.І. Особливості механізму управління економічною 

безпекою підприємства / М.Л. Оніщенко // Мукачівський державний університет . – 

Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство». – Випуск 16. – 2018. – С. 

446-452. 

3. Прус Н.В. Система економічної безпеки підприємства: поняття, сутність, 

принципи / Н.В. Прус // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні 

проблеми економіки». – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлин-

ського. – Випуск 2. – 2014. – С. 675-679. 

 

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН 
 

Сиротенко Є.О. 

Науковий керівник – Плотницька С.І., д-р екон. наук, доцент 
 

Управління стратегічними змінами на підприємстві потребує від-

повідних ресурсів. Неефективне використання ресурсів, в тому числі і 

на необґрунтовані потреби, знижує ефективність діяльності підприєм-

ства та призводить до відчутних проблем в майбутньому. 

Ресурси розуміємо як конкретний перелік матеріальних та нема-

теріальних елементів, які підприємство використовує у своїй діяльнос-

ті. З точки зору спроможності підприємства залучати ресурси в свою 

діяльність доцільно буде говорити про потенціал підприємства. 

З точки зору управління стратегічними змінами стратегічний по-

тенціал підприємства є ключовою категорією, адже відображає внут-

рішнє середовище підприємства, оцінка, аналіз та ефективне управлін-

ня яким є основою імплементації успішних стратегічних змін. 

Загалом потенціал підприємства, за думкою О. С. Федоніна, відо-

бражає «поточні та майбутні можливості економічної системи перет-

ворювати ресурси на вході з використанням підприємницьких здібнос-

тей персоналу на економічні блага для максимального задоволення 

суспільних та корпоративних інтересів» [3]. 
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Більшість дослідників передбачають включення ресурсів до 

складу стратегічного потенціалу підприємства, проте виникають супе-

речності щодо орієнтації останнього. Так, на думку Р. В. Фещура, 

стратегічний потенціал сформований у відповідності до цілей підпри-

ємства, а його призначення полягає у передбаченні та реакції на зміни 

у зовнішньому середовищі [4]. Подібної точки зору дотримується і Р. 

М. Грант, який, виділяючи різні типи змін, доводить необхідність ви-

значення різних здатностей реагування на них. У відповідності до ви-

щезазначеного, потенціал стратегічних змін характеризує здатність 

підприємства реагувати на зміни у зовнішньому середовищі через ви-

конання стратегічних завдань [1]. Левік І. С. [2] узагальнив підходи до 

трактування стратегічного потенціалу з виокремленням ресурсного, 

структурно-функціонального, цільового та конкурентного. Таким чи-

ном, можемо зробити висновок, що більшість дослідників наголошу-

ють на наявних ресурсах підприємства для забезпечення його цілей. 

Виходячи з особливостей стратегічного потенціалу, науковці виділя-

ють конкурентні переваги, розробку і реалізацію стратегії підприємст-

ва та потенційні ресурси. Всі інші складові присутні лише в окремих 

визначеннях. 

Таким чином, потенціал підприємства є характеристикою остан-

нього як системи, а, отже, не включає зовнішні можливості. В свою 

чергу, характеризуючи стратегічний потенціал підприємства, доцільно 

наголошувати на резервах використання ресурсів, засобів та здібнос-

тей персоналу підприємства, що відображають невикористані внутрі-

шні можливості.  

Важливість умов зовнішнього середовища актуальна саме для 

цього виду потенціалу, адже стратегія, як відомо, повинна відображати 

напрям побудови взаємодії підприємства із оточенням у відповідних 

умовах конкуренції. З іншого боку, ці умови виступають лише орієн-

тиром напрямів використання стратегічного потенціалу, а його зміст 

обумовлюється структурою наявних і потенційних ресурсів, виробни-

чих та організаційних засобів, компетенції підприємства як сукупності 

здібностей персоналу та невикористаних резервів.  

Досягнення стратегічних цілей варто розглядати як управлінсь-

кий намір використання стратегічного потенціалу, а в розрізі управ-

ління стратегічними змінами в якості цілей варто розуміти бажаний 

майбутній стан підприємства внаслідок реалізації останніх. Тобто 

включення цілей до змісту стратегічного потенціалу підприємства є 

недоречним. Зміст стратегічного потенціалу підприємства є критичним 

в управлінні стратегічними змінами в розрізі оцінювання спроможнос-

ті досягнення бажаного стану в результаті впровадження цих змін, що 
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вимагає розробки методичного підходу до його оцінювання, безпосе-

реднього проведення оцінювання за визначеною структурою та фор-

мулювання висновків. 
 

1. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. 5-е изд.; пер. с англ. под 

ред. В. Н. Фунтова. СПб. : Питер, 2008. 560 с. 

2. Левік І. С. Стратегічний потенціал машинобудівного підприємства: суть та 

елементи. 2012. С. 81–88. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13937/1/15_81- 
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нобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Вахраньова Є.А. 

Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон. наук, доцент 
 

У сучасних умовах формування інноваційної моделі розвитку 

країни особливо зростає значення ефективного управління різними 

видами ресурсів і процесами при зміщенні центру управління соціаль-

но-економічними перетвореннями на рівень територій країни: округів, 

районів, регіонів, їх територіальних одиниць, а також входять до їх 

складу господарюючих суб'єктів.  

Перспективний розвиток України буде визначатися успішної мо-

дернізацією економіки в її територіях, яке передбачає багатополярний 

розвиток території країни і створення ефективних регіональних і між-

регіональних ареалів інноваційно орієнтованого соціально-

економічного прогресу. Значний внесок у розробку сучасних економі-

чних та управлінських проблем розвитку територій, особливо регіонів 

внесли багато науковців: А. В. Андрєєв, П. І. Бурак, Л. С. Валінурова, 

А. Г. Гранберг, М. Г. Лапаева, С . Б. Мельников, П. А. Мінакір, В. П. 

Орешин, О. С. Пчелинцев, В. Г. Ростанец, Е. Ф. Самофалова, С. А. Су-

спіцін, А. І. Татаркін, Р. І . Шніпер, К. Н. Юсупов та інші.  

Управління територіальним розвитком - це спеціально організо-

вані системні дії, спрямовані на забезпечення сталого і збалансованого 

відтворення соціального, господарського та природного потенціалів 

території при позитивній динаміці параметрів рівня і якості життя на-

селення.  

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13937/1/15_81-
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У нинішніх умовах державна регіональна політика повинна бути 

зорієнтована на підвищення збалансованості просторового розвитку 

національної економіки шляхом виявлення і розкриття переваг і пере-

ваг кожного регіону, формування і сприяння зміцненню нових агломе-

рацій динамічного економічного зростання, причому на всій території 

держави.  

На вирішення завдань отримання позитивних результатів розвит-

ку та підвищення ефективності цілеспрямованих управлінських впли-

вів, що визначають напрямки і динаміку територіального розвитку 

направлено дане дослідження. 

Відзначено перспективи розвитку територій Харкова, який харак-

теризується розвитком тенденцій розміщення великих промислових 

об'єктів у традиційних промислових районах міста, ближче до межі 

міста, або в ближньому пригороді. Розвиток даних тенденцій пов'яза-

ний з початком процесу редевелопменту промислових територій Хар-

кова – площадок і об'єктів розташованих, у першу чергу в центральних 

і наближених районах міста. Таким чином, відбувається зміна цільово-

го призначення земельних ділянок на колишніх промислових об'єктах і 

переформування виробничих будинків у житлову, торговельну або 

офісну нерухомість. 

Теоретично доведено необхідність державного і приватного регу-

лювання використанням забудованих земельних ділянок міста, з ме-

тою забезпечення їх ефективного землекористування в ринкових умо-

вах. 

Розкриті позитивні моменти і недоліки чинного державного уп-

равління використанням забудованих земельних ділянок і на цій осно-

ві надано пропозиції щодо його вдосконалення.  

Проаналізувавши результати маркетингових досліджень виявлені 

найбільш істотні фактори, що формують цінність земельних ділянок, 

зайнятих старим фондом, в планувальній структурі міста і запропоно-

вана методика визначення містобудівної цінності таких ділянок, засно-

вана на обліку запропонованих чинників. 

 

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ 
 

Даценко Д.А. 

Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Питання поняття ризику, його видів і визначальних чинників 

викликали підвищений інтерес в епоху меркантилізму, в класичної та 

некласичної теоріях підприємництва, однак і в даний час вони зали-

шаються актуальними. 



 90 

Аналіз процесу економічного розвитку в провідних країнах  по-

казує, що своїми успіхами вони зобов'язані, в першу чергу, інновацій, 

сутністю яких є зміни, що розглядаються як джерело доходу. Цілком 

природно, що результати змін не завжди відповідають очікуваним, 

найчастіше вигоди виявляються скромніше, а витрати більше, близь-

кий успіх змінюється крахом.  

Високий ризик і невизначеність результатів, надаючи шанс на 

успіх небагатьом, стримують активність більшості господарюючих 

суб'єктів, перешкоджають їх переходу на інноваційний шлях розвитку. 

Підвищити ступінь визначеність управлінських рішень можна шляхом 

всебічного аналізу можливих ризиків проектів та розробки заходів , 

спрямованих на їх штучне зниження. Практика діяльності вітчизняних 

і зарубіжних підприємств підтверджує їх високий ризик.  

На сьогодні немає однозначного розуміння сутності ризику. Під 

ним розуміють, зокрема, багатоаспектність цього явища, практично 

повним ігноруванням його нашим господарським законодавством у 

реальній економічній практиці й управлінській діяльності. Крім того, 

ризик - це складне явище , що має безліч незбіжних, а іноді протилеж-

них реальних основ. Це обумовлює можливість існування кількох ви-

значень понять ризику з різних точок зору. Ризик - шанс несприятли-

вого результату, небезпека, загроза втрат і пошкоджень. 

Чітко простежується тісний зв'язок ризику, ймовірності та неви-

значеності. Отже, щоб найбільш точно розкрити категорію «ризик», 

необхідно визначити такі поняття як «ймовірність» і «невизначеність», 

оскільки саме ці два фактори лежать в основі ризиків. 

Під «ризиком» прийнято розуміти ймовірність (загрозу) втрати 

підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або 

появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої та 

фінансової діяльності. 

Комерційні невдачі нових товарів пояснюються певними причинами, 

серед яких неправильна оцінка вимог ринку, технічна недосконалість 

нових виробів, висока ціна, неадекватна збутова політика, несвоєчас-

ний вихід на ринок, жорстка конкуренція тощо.  

Отже, приймаючи рішення про розробку та просуванні на ринок 

конкретних товарів, необхідно проаналізувати можливі ризики та фак-

тори їх викликають, та розробити заходи , спрямовані на їх попере-

дження, зниження або компенсацію. Розумним представляється не іг-

норувати ризик, а належним чином враховувати його в прийнятих 

інноваційних рішеннях. 

Розвиваючись на основі інновацій та усвідомлено йдучи на ри-

зик, з метою його зниження, підприємство - інноватор змушений удо-
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сконалювати свою виробничу базу, систему матеріально-технічного 

забезпечення, оптимізувати структуру збутової мережі і систему руху 

товару, адаптуючи їх до змін (очікуваним або фактичним) ситуації на 

ринку. Одночасно з цим відбувається перебудова організаційних стру-

ктур управління, набувають досвіду його робочі фахівці і керівники, 

налагоджували система взаємодій з економічними контрагентами, змі-

цнюється імідж і т.п., тобто росте інноваційний потенціал. Тим самим 

розширюються адаптаційні можливості підприємства до змін зовніш-

нього середовища, тобто підприємство- інноватор може реалізовувати 

нові ринкові можливості, проникати в нові сфери діяльності , раніше 

для нього недоступні. Кожна успішно реалізована інновація розширює 

ці можливості. 

Таким чином, ризик з одного боку - це стримуючий фактор дія-

льності, що несе загрози отримання негативного результату, з іншого - 

шанс вирватися вперед, отримати переваги на ринку. Обидві ці сторо-

ни ризику слід обов'язково враховувати. З цією метою для кожного 

проекту слід виділяти можливі позитивні і негативні сторони, кількіс-

но оцінювати їх і вибирати оптимальні варіанти з точки зору «ризик - 

позитивний результат». 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Панич В.С. 
Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон., наук, доцент 
 

Значний прогрес в справі раціоналізації економічної ефективності 

виробництва і збуту може бути досягнутий шляхом максимальної 

координації матеріальних і інформаційних потоків при їх об'єднанні, 

що і є одному з основних завдань логістики. Для її вирішення 

необхідні широке застосування електронної обробки даних, 

стандартизація матеріально-технічних зв'язків, організація роботи на 

основі наукового функціонального аналізу і структуризації, а також 

застосування нових технологій, що ведуть до автоматизації операцій. 
У зовнішній сфері діяльності підприємства причиною успіху або 

невдачі на ринку можуть бути оперативне отримання інформації про ту 

або іншу подію або комерційну ситуацію, що склалася на ринку; 

отримання запиту на постачання або відмову від нього. І в тому, і в 

іншому випадку також першорядну роль відіграє комплекс 

інформаційного забезпечення. При цьому інформаційна мережа 

припускає створення баз даних, комунікацій усередині підприємства, 
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наявність комплексу заходів щодо ухвалення оперативних рішень і т.п. 
Впровадження в усі сфери бізнесу інформаційно-комп’ютерних 

технологій визначає сучасний стан логістики. Без використання 

швидкодіючих комп'ютерів неможлива реалізація більшості 

логістичних концепцій. Інформаційне забезпечення логістичного 

процесу настільки важливе, що фахівці виділяють інформаційну 

логістику, яка має самостійне значення в бізнесі й управлінні 

інформаційними потоками. 
Сьогодні інформаційні технології є головним джерелом росту 

продуктивності та конкурентоспроможності. Інформаційне 

забезпечення полягає в отриманні можливості ефективного управління, 

контролю та комплексного планування руху потоків. 
Таким чином, актуальність даної тематики обумовлена тим, що 

проблема якості інформаційного забезпечення підприємства є 

ключовою для українських підприємств, тому що з розвитком та 

розповсюдженням логістичних систем все сильніше відчувається 

необхідність формування комплексних інформаційних систем, які б не 

тільки органічно поєднували в єдине ціле сукупність логістичних 

підсистем та їх еквіваленти, але і дозволили надалі удосконалювати 

логістичні підсистеми в цілому в умовах постійних змін ринкових 

економічних відносин і динамічності зовнішнього середовища. 

Проведення аналізу впровадження інформаційних технологій в 

діяльність підприємства дозволило запропонувати порядок аналізу 

впливу різних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на 

управління сучасним підприємством, визначити алгоритм аналізу і 

оцінки резервів підвищення ефективності використання інформації 

виробничого підприємства, та запропонувати комплекс рекомендацій 

по підвищенню економічної ефективності використання інформації 

виробничого  підприємства. 
 

ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Святенко В.Є. 

Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон. наук, доцент 
 

На етапі становлення й розвитку ринкових відносин відбувається 

зміна особистісних систем мотивації працівників до праці, що вимагає 

пізнання й формування системи мотивації на кожному підприємстві, із 

чітким визначенням провідних мотиваторов для різних категорій фахі-

вців та пов’язування із взаєминами в колективі. 
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Відношення людини до праці, її поведінка у процесі трудової дія-

льності багато в чому визначають кінцеві виробничі результати роботи 

підприємств. Спонукання, що стимулюють людину до активної діяль-

ності, досить складні й базуються на особистісних моделях мотивації 

до праці й, в остаточному підсумку, набувають економічного змісту у 

вигляді певної системи задоволення потреб в обмін на високопродук-

тивну працю, на поведінку, що не суперечить цілям підприємства. 

Процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення 

особистих цілей і цілей підприємства надзвичайно динамічний. Від 

методу «батога й пряника» до застосування змістовних й процесуаль-

них теорій мотивації, від застосування командно-адміністративних 

методів до ринкових методів мотивації пройшло не так вже багато ча-

су. За часи СРСР було просто неможливе практичне впровадження й 

апробування прогресивних методів мотивації, тому що вся радянська 

політична система була механізмом, що будувався на принципі копію-

вання єдиної системи мотивації людей в усіх галузях, на всіх рівнях 

громадського життя. Зараз же підприємства мають необмежену свобо-

ду у виборі того або іншого способу організації управління, але щоб не 

повторювати помилки, відомі з міжнародного досвіду, при здійсненні 

основної діяльності підприємства, потрібно дуже ретельно ставитися 

до аналізу принципів мотивації в управлінні персоналом. У цьому 

зв’язку побудова мотиваційного механізму, адекватного вимогам часу, 

представляється актуальною і практично необхідною. 

Проблема здійснення мотиваційного управління на підприємствах 

розглядалась з різних рівнів та різних позицій у роботах всесвітньо 

відомих вчених-економістів: А.Сміта, Ф.Тейлора, Г.Емерсона, Е.Мейо; 

значний внесок у розробку даної проблеми було зроблено у різний час 

західними теоретиками й дослідниками трудової мотивації – 

А.Маслоу, К.Альдерфером, Д.Мак-Клелландом, Ф.Герцбергом, Д.Мак-

Грегором, В.Оучи, В.Врумом, С.Адамсом, а також російськими та ук-

раїнськими вченими – А.Афоніним, В.Гриньовою, М.Дороніною, 

Г.Дмитренко, А.Єгоршиним, А.Колотом, О.Новіковою, В.Онікієнко, 

Г.Цехановецьким, О.Ястремською. Однак, великий потенціал, напра-

цьований у даній сфері вітчизняної науки, часто виявляється малоза-

стосовним до сучасної ситуації, якій властива поява принципово нових 

проблем та можливостей у галузі мотивації персоналу. Західні ж кон-

цепції трудової мотивації не завжди співвідносяться з соціально-

економічними й культурними умовами України та не відповідають на 

питання, що стоять перед теорією та практикою вітчизняного управ-

ління. 
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Таким чином, подальший розвиток підприємств України потребує 

їхнього реформування на науковій основі, насамперед, щодо ефектив-

ного використання людських ресурсів, і вимагає зміни застосовуваних 

підходів до управління персоналом. Це передбачає розробки стратегій 

мотиваційного управління робітниками вітчизняних підприємств, які 

забезпечували б залучення, збереження та заохочення кращих спеціа-

лістів та досягнення ними високих результатів діяльності. 

Зацікавити працівників у максимальних результатах праці допо-

магає політика диференціації винагород, заснована на розходженнях у 

складності виконуваної роботи, з урахуванням оцінок індивідуальних 

результатів праці. У цьому зв’язку підкреслюється необхідність у роз-

робці на досліджуваному підприємстві правил розподілу премій між 

працівниками. У роботі запропоновано впровадження на підприємстві 

методики розрахунку премії за двома складовими, де перша частина 

нараховується за успішне виконання працівником посадових 

обов’язків, що призводить до досягнення високих колективних резуль-

татів діяльності (прибутку), друга частина, яка несе в собі важливе 

стимулююче значення, пов’язує рівень грошової винагороди з загаль-

ною ефективністю роботи підприємства і результатами діяльності са-

мого працівника. Покладена в основу системи преміювання комплекс-

на факторно-критеріальна оцінка результатів діяльності враховує дося-

гнення в роботі персоналу, особистий внесок кожного працівника, 

прояв творчої ініціативи, отже, забезпечується тісний зв’язок між роз-

міром одержуваної працівником премії, результатами його праці, ква-

ліфікацією, діловими якостями і створюються необхідні передумови 

для одержання справедливої винагороди на підставі реально виконаної 

роботи і проведених оцінок. 

 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Шейко А.О. 

Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Маркетинг викликає до себе інтерес і застосовується більшістю 

компаній, насамперед тому, що дозволяє вирішувати ринкові пробле-

ми найбільш раціональним шляхом, максимально використовувати й 

оптимально сполучати виробнику власні можливості і можливості ри-

нку засобів виробництва для одержання високих прибутків, планувати 

свою діяльність на ринку з урахуванням передбачуваних тенденцій 

його розвитку. 
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Промисловий маркетинг використовується підприємствами, що 

діють не тільки в сфері виробництва, але й у сфері обігу. Він постійно 

еволюціонує, при цьому істотно міняються погляди на нього, застосо-

вувані підходи, прийоми і методи. 

Концептуальна сутність маркетингу полягає в тім, що він розгля-

дається, насамперед, як система керування виробництвом, а також реа-

лізацією товарів і послуг, орієнтована на ринок. Це означає, що в осно-

ві прийняття управлінських, виробничих і комерційних рішень і їхньої 

оцінки лежить інформація про обумовлений ринок, де безпосередньо 

реалізується товарна продукція. Промисловий маркетинг складається з 

двох основних напрямків: 

Перший напрямок — це управлінський маркетинг (інша назва — 

«маркетинговий менеджмент»). Він формує «спосіб мислення» у керу-

ванні промисловим (посередницьким) підприємством. Орієнтовані на 

виконання комплексу задач, що відбивають цільові настанови, стан і 

перспективи розвитку ринку, а також наявної і потенційної можливості 

підприємства. Відповідно до цього будуються організаційна структура 

і система керування підприємством, розробляється корпоративна філо-

софія, формується корпоративна культура. 

Другий напрямок — функціональний маркетинг — це система ді-

яльності підприємства на самому ринку. Функціональний маркетинг 

формує так називаний «спосіб дії» господарської структури. 

Даний напрямок припускає формування і розвиток гнучкої систе-

ми просування і реалізації товарів виробничого призначення (ТПН) і 

ділових послуг (ДУ), що має безліч варіантів комбінування різних 

прийомів, підходів і методів. 

Варто додати, що промисловий маркетинг одночасно є виражен-

ням своєрідного світогляду, мислення і діяльності не тільки керівного 

складу, але і всіх співробітників визначеного підприємства. 

Виходячи зі сказаного, можна стверджувати що промисловий ма-

ркетинг - це багатофункціональна система постійного пристосування 

до ринку товарів, що змінюється, виробничого призначення і ділових 

послуг. 

Комплекс маркетингових заходів і дій конкретного підприємства 

повинний відбивати прийняті їм стратегічні і тактичні цільові настано-

ви, наприклад: розвивати, збалансувати, знижувати, формувати, стабі-

лізувати попит на товари і послуги виробничого призначення, поліп-

шувати їхня якість, розширювати асортимент і т.д. 

Кожен тип і вид промислового маркетингу припускає викорис-

тання специфічних прийомів організації і здійснення ринкової діяль-

ності . 
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Щоб реалізувати промисловий маркетинг на практиці, необхідно, 

щоб на підприємстві була змінена філософська концепція виробничо-

комерційної діяльності і здійснений перехід від традиційної орієнтації 

на вимоги виробництва до орієнтації на вимоги ринку. Ці дві стратегі-

чні орієнтації по ряду аспектів тісно зв'язані між собою. Однак в умо-

вах перетворення ринку виробника в ринок споживача, що відбуваєть-

ся по більшості галузевих напрямків, потрібно відповідний світогляд 

на значення, роль, місце і сутність виробничо-комерційної діяльності 

із соціально-економічних позицій. 

Важливо підкреслити, що орієнтація на ринок — це більш висока 

ступінь у діяльності промислового (оптово-посередницького) підпри-

ємства. Її суть полягає в тім, щоб не обмежуватися рішенням задач 

внутрішньо системного характеру, а встановлювати кінцеву мету, зв'я-

зану, у першу чергу, із задоволенням попиту і чекань покупців. 

Слід зазначити, що промисловий маркетинг стосовно маркетингу 

споживчих товарів, послуг має дуже багато відмінностей і особливос-

тей. 

В основі маркетингу товарів виробничого призначення лежить, 

насамперед, облік вимог не окремих осіб, а виробництва і характеру 

підприємницької діяльності. Це означає підвищену прагматичність 

господарської діяльності, що виражається через раціональність, опти-

мальність, твердість, погодженість, підвищену відповідальність тощо. 

Реалізація промислового маркетингу передбачає системний під-

хід, при якому послідовність, комплексність і погодженість дій повин-

ні утворювати стрункий технологічний процес, починаючи від задуму 

товару виробничого призначення (чи моделі пропозиції) і закінчуючи 

його використанням інституціональними споживачами. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Покладюк А.В. 

Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон., наук, доцент 
 

На сучасному етапі входження України в загальноєвропейські та 

регіональні структури актуальним є питання розробки методики 

впровадження стратегічного планування у діяльності підприємств. 

Сучасні темпи зміни і збільшення знань є настільки великими, що 

стратегічне планування є єдиним способом формального 

прогнозування майбутніх проблем і можливостей. 

Для того, щоб стратегічне планування на підприємстві 

здійснювалось ефективно, необхідно знати та розуміти його сутність, а 



 97 

також етапи та методи розробки стратегії. 

Особливе місце в плановій організації діяльності фірми займає 

перспективне, стратегічне планування, що є однією з основних 

функцій управління і представляє процес визначення цілей створення 

організації, а також шляхів їхнього досягнення. Стратегічне 

планування формує основу для всіх управлінських рішень. Функції 

організації, мотивації і контролю менеджменту орієнтовані на 

розробку і реалізацію стратегічних планів. Динамічний процес 

стратегічного планування є тією парасолькою, під якою укриваються 

всі управлінські функції. Не використовуючи переваг стратегічного 

планування, фірма й окремі її співробітники будуть позбавлені 

реального способу оцінки цілей і напряму розвитку підприємства. 

Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління 

колективом фірм. Можна відзначити, що стратегічне планування стає 

дедалі більш актуальним і для українських підприємств, що вступають 

у жорстку конкуренцію як між собою, так і з іноземними компаніями. 

Стратегічне планування визначає характер стратегічного 

управління. Реалізація стратегічних планів, стратегічний контроль і 

виявлення проблем, що виникають, відносяться до сфери оперативного 

управління і тому не можуть розглядатися як стратегічні фактори. 

Дослідженню проблем використання стратегічного планування на 

підприємствах присвячують наукові праці такі вчені-економісти, як 

Владимирова Л.П., Балабанова Л.В., Пономаренко В.С., Антоні Р. та 

інші. В українській літературі це питання вивчене недостатньо, 

висвітлені тільки окремі питання, тому підприємцям в Україні 

доводиться використовувати такі методи розробки стратегії, які не 

адаптовані до умов функціонування підприємств у вітчизняному 

бізнес-середовищі та не випробувані достатній відрізок часу. 
Мета даного дослідження полягає в узагальненні та розвитку 

теоретичних і методичних основ, а також розробленні практичних 

рекомендацій щодо стратегічного планування розвитку підприємства. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких задач: 

- визначення сучасних особливостей концептуальних основ 

стратегічного планування; 

- узагальнення теоретичних засад системного підходу щодо 

формування цільових стратегічних орієнтирів підприємства; 

- розробка підходу до визначення резервів розвитку 

підприємств на основі вивчення ситуації і конкуренції у галузі та 

конкурентоспроможності підприємства на основі визначення ступеня 
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впливу факторів, які характеризують галузь, на діяльність 

підприємства, а також прогнозування їх впливу у майбутньому; 

- обґрунтування можливостей оцінки впливу чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства; 

- розробка інструментарію визначення результативних напрямів 

розвитку промислових підприємств; 

- сформувати системний набір цільових стратегічних орієнтирів 

підприємства як інструмент стратегічного планування. 

В роботі визначено теоретичні засади системного підходу щодо 

формування цільових стратегічних орієнтирів підприємства як 

інструменту стратегічного планування та сформовано системний набор 

цільових стратегічних орієнтирів підприємства як інструменту 

стратегічного планування. 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Пархоменко Я.В.  

Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент 
 

Розробка мотиваційного механізму управління персоналом вима-

гає вирішення ряду завдань: 

- необхідність виявлення факторів, що визначають структуру мо-

тиваційного механізму; 

- конкретизація їх сутності в умовах певного соціального середо-

вища, вплив на мотивацію факторів внутрішнього і зовнішнього сере-

довища; 

- визначення можливості їх самовільної або навмисної зміни від-

повідно до умов розвитку виробничої системи; 

- вибір відповідних методів впливу на мотивацію, їх розумне по-

єднання; 

- вибір відповідного комплексу інструментів впливу на трудову 

поведінку персоналу; 

- вироблення важливих функцій даного комплексу; виявлення мо-

тиваційних ресурсів в управлінні (організації праці, принцип соціаль-

ного партнерства, можливості соціальної політики підприємства); 

- оцінка ефективності мотивації. 

Основний вплив на фактори мотивації надає персонал фірми, то-

му що саме персонал є об'єктом дослідження мотивації праці. Струк-
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тура персоналу та його потенціал за рівнем освіти, віковим критерієм, 

статті та іншими демографічними ознаками багато в чому характери-

зує, по-перше, потреби працівників і, відповідно, мотиви, які спонука-

ють їх до праці, а по-друге, політику керівництва щодо задоволення 

цих потреб поряд з досягненням цілей і завдань фірми. 

Продуктивність праці працівників може істотно впливати на за-

доволеність або незадоволеність співробітників умовами своєї праці, 

графіком роботи, формою оплати праці. 

Вартість робочої сили - це основний фактор економічного стиму-

лювання, тобто заробітна плата це те, що працівник постійно отримує 

за свою працю. 

Від організації управління залежить можливість досягти ефектив-

ної мотивації і високої продуктивності праці, тому що керівництво має 

всі необхідні елементи: владу, фінансові засоби і наявність доброї волі. 

Важливе значення має рівень менеджменту, кваліфікація, здібно-

сті та інтереси вищого керівництва. Керівники повинні бути лідерами 

фірми і прагнути вивести її на першу роль на займаному нею сегменті 

ринку. Також важлива і внутріфірмова (організаційна) культура, що 

виражається в певних традиціях і поведінці співробітників і керівницт-

ва по відношенню один до одного. 

Управління мотивацією праці має ґрунтуватися на принципах си-

стемного підходу і аналізу, що означає охоплення всього кадрового 

складу підприємства, ув'язку конкретних рішень в межах підсистеми з 

урахуванням впливу їх на всю систему в цілому, аналіз і прийняття 

рішень щодо персоналу з урахуванням факторів зовнішнього і внутрі-

шнього середовища у всій повноті взаємозв'язків. 

Для адміністративних методів характерний прямий централізова-

ний вплив суб'єкта на об'єкт управління.  

За допомогою економічних методів здійснюється матеріальна мо-

тивація працівників. Економічні методи - це ціла система мотивів і 

стимулів, що спонукають всіх працівників плідно трудитися на загаль-

не благо.  

Соціальні методи пов'язані з соціальними відносинами. З мораль-

ним і психологічним впливом.  

Духовно-моральні методи існують для задоволення у частині 

співробітників потреб вищого порядку, керівництво може визначити 

вищі цілі фірми (ідеали) і проводити політику їх досягнення духовно-

моральними методами (пропаганда і ін.). 

Якщо порівнювати методи мотивації і їх наслідки, то можна гово-

рити про те, що, наприклад, пряма мотивація, на відміну від стимулю-

вання і примусу, не просто експлуатує наявні у працівника потреби, а 
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створює, викликає, актуалізує потребу працівника виконати конкретну 

роботу з огляду на її суспільну значущість, важливість або зацікавле-

ність у процесі праці. 

Таким чином, існує безліч сучасних форм мотивації трудової дія-

льності. Мотивація праці персоналу не буде представляти проблему, 

якщо систематично займатися аналізом потреб і стимулів працівників, 

відстежувати всі зміни. В результаті зростання добробуту починає дія-

ти "парадокс грошового мотиву", який полягає в тому, що "чим вище 

рівень оплати, тим менше його значення щодо інших мотивів". Відпо-

відно, необхідно розуміти ієрархію мотивів співробітників, щоб уп-

равління, спрямоване на те, щоб "досягати цілі компанії руками підле-

глих" було максимально продуктивним. 

 

КЛAСИФІКAЦІЯ ВИТРAТ, ЩO ФOРМУЮТЬ СOБІВAРТІСТЬ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Кузьменко І.Е. 

Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент 
 

У сoбівaртість прoдукції включaються вaртість спoжитих у 

прoцесі вирoбництвa зaсoбів і предметів прaці (aмoртизaція, вaртість 

сирoвини, мaтеріaлів, пaливa, енергії тoщo), чaстинa вaртoсті живoї 

прaці (oплaтa прaці), вaртість пoкупних вирoбів і нaпівфaбрикaтів, ви-

трaти нa вирoбничі пoслуги стoрoнніх oргaнізaцій. Витрaти нa 

oблaднaння рoбoчих місць спеціaльними пристрoями, зaбезпечення 

спеціaльним oдягoм, взуттям, ствoрення шaфoк для спец oдягу, су-

шaрoк, кімнaти відпoчинку тa інших умoв, передбaчених спеціaльними 

вимoгaми, щo впливaють нa сoбівaртість. Бaгaтo з цих витрaт мoжнa 

плaнувaти і врaхoвувaти у нaтурaльній фoрмі, тoбтo в кілoгрaмaх, 

метрaх, штукaх і т. д. Oднaк, щoб підрaхувaти суму всіх витрaт підпри-

ємствa, їх пoтрібнo привести дo єдинoгo вимірникa, тoбтo предстaвити 

в грoшoвoму вирaженні. 

Дoдaткoвo в сoбівaртість прoмислoвoї прoдукції включaються: 

відрaхувaння нa сoціaльне стрaхувaння (прoпoрційнo зaрoбітній плaті), 

відсoтки зa бaнківський кредит, витрaти з підтримaння oснoвнoгo 

кaпітaлу в прaцездaтнoму стaні, преміaльні виплaти, передбaчені 

пoлoженнями прo преміювaння нa підприємствaх тa інші витрaти. 

Для цілей oпoдaткувaння вирoблені oргaнізaцією витрaти кoри-

гуються з урaхувaнням зaтверджених у встaнoвленoму пoрядку лімітів, 

нoрм і нoрмaтивів. У тaкoму пoрядку фінaнсуються, нaприклaд, ви-

трaти нa реклaму, предстaвницькі витрaти, підгoтoвку і перепідгoтoвку 

кaдрів нa дoгoвірній oснoві з нaвчaльними зaклaдaми, витрaти нa від-
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рядження, пoв'язaні з вирoбничoю діяльністю, витрaти нa кoмпенсaцію 

зa викoристaння для службoвих пoїздoк oсoбистих легкoвих aвтoмoбі-

лів, плaтежі зa викиди зaбруднюючих речoвин у прирoдне середoвище 

тa ін. 

У сoбівaртість прoдукції включaються не всі витрaти підпри-

ємствa. Тaк, нaприклaд, не включaються витрaти непрoмислoвих 

гoспoдaрств (дитячі сaдки, пoліклініки, гуртoжитки, шкoли, клуби 

тoщo, щo знaхoдяться нa бaлaнсі підприємствa), витрaти нa зaхoди з 

oхoрoни здoрoв'я тa oргaнізaції відпoчинку, витрaти нaсaмперед не 

пoв'язaні з учaстю прaцівників у вирoбничoму прoцесі, oднoрaзoві 

мaтеріaльні зaoхoчення прaцівників не включaються в сoбівaртість 

прoдукції і здійснюються зa рaхунoк кoштів, щo виділяються нa 

сoціaльні пoтреби з прибутку. 

При фoрмувaнні сoбівaртoсті прoдукції слід тaкoж керувaтися пе-

внoю нa підприємстві oблікoвoю пoлітикoю, якa пoвиннa бути зaкріп-

ленa відпoвідним дoкументoм. 

У сoбівaртість прoдукції (рoбіт, пoслуг) включaються відрaху-

вaння у пoзaбюджетні фoнди від витрaти прaці прaцівників, зaйнятих у 

вирoбництві прoдукції. Тoму бухгaлтерський oблік пoвинен бути 

oргaнізoвaний тaким чинoм, щoб булo чітке рoзмежувaння зaрoбітнoї 

плaти oснoвнoгo персoнaлу підприємствa, зaйнятoгo у вирoбництві, і 

зaрoбітній плaті прaці прaцівників, зaйнятих в невирoбничій сфері. 

Крім тoгo, якщo витрaти нa oплaту прaці здійснюються зa рaхунoк 

чистoгo прибутку, щo зaлишaється в рoзпoрядженні підприємствa, тo і 

джерелoм нaрaхувaння пoзaбюджетних фoндів тaкoж буде чистий 

прибутoк підприємствa. 

Відрaхувaння нa сoціaльні пoтреби – зa свoєю прaвoвoю сутністю 

віднoсяться дo непoдaткoвих плaтежів. Причини віднесення дaнoгo 

елементa в сoбівaртість прoдукції пoлягaє в тoму, щo дaне джерелo 

фінaнсувaння більш нaдійний у пoрівнянні з прибуткoм. Величинa, щo 

oтримується підприємствoм, прибутку мoже істoтнo кoливaтися, a 

держaвa мaє бути впевненa у стaлoсті функціoнувaння сoціaльнoї сфе-

ри свoгo життя і, oтже, в гaрaнтoвaних нaдхoджень від підприємств. 

Aмoртизaційні відрaхувaння є oдним з елементів пoтoчних витрaт 

вирoбництвa і підлягaють включенню в сoбівaртість прoдукції (рoбіт, 

пoслуг). Знoс відoбрaжaє стaріння діючих фoндів, a aмoртизaція пред-

стaвляє сoбoю нaкoпичення грoшoвих кoштів нa зaміну oснoвних фoн-

дів шляхoм включення aмoртизaційних відрaхувaнь у витрaти вирoб-

ництвa (oбігу). 

Дo інших витрaт віднoсять плaтежі зa відсoткaми, знoс немaте-

ріaльних aктивів, витрaти нa відрядження, кoмпенсaційні виплaти 



 102 

пoнaд oплaти прaці, предстaвницькі витрaти, витрaти нa реклaму, ви-

трaти нa підгoтoвку кaдрів, oренднa плaтa, oбoв'язкoві стрaхoві плaте-

жі, пoдaтки, щo включaються у сoбівaртість (земельний пoдaтoк, 

трaнспoртний, нa кoристувaння aвтoдoріг, з влaсників трaнспoртних 

зaсoбів, гербoвий збір, держaвне митo, дoпустимі викиди зaбруднюю-

чих речoвин), витрaти нa ремoнт oснoвних зaсoбів (ремoнтний фoнд) 

тa ін.  

Тaким чинoм, пoелементний aнaліз сoбівaртoсті пoкaзує, які кoн-

кретнo витрaти нa вирoбництвo прoдукції, незaлежнo від їх місця і 

безпoсередньoгo признaчення. 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Кандул Г.М. 

Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент 
 

У сучасних умовах стрімкого розвитку науки, техніки і техноло-

гій, посилення конкуренції успіху може досягти тільки така організа-

ція, яка творчо застосовує маркетингове управління (маркетинговий 

менеджмент) у своїй діяльності, постійно шукає нові способи адаптації 

до безперервно мінливих умов існування. Маркетингова діяльність 

підприємства в сучасних умовах господарювання повинна швидко і 

гнучко реагувати на постійні зміни маркетингового середовища.  

Маркетинг як базова функція управління підприємством (фір-

мою) в умовах ринку пропонує керівнику-підприємцю деякі перевірені 

практикою рецепти досягнення позитивних результатів господарської 

діяльності в ринкових сегментах із мінімальним ризиком. Це насампе-

ред певна послідовність здійснення аналітичної роботи; вихід на найс-

приятливіші цільові ринки-сегменти; формування в інтересах підпри-

ємства змінних факторів зовнішнього середовища, у тому числі пове-

дінки споживачів; утруднення дозволеними методами діяльності кон-

курентів; створення для громадськості сприятливого образу підприєм-

ства й усієї його діяльності тощо. 

Цілісне уявлення про управління маркетингом, поєднавши в собі 

переваги різних сучасних наукових концепцій і відповідної практики, 

виходить із того, що управління діяльністю суб’єкта на ринку будуєть-

ся, по-перше, на принципах стратегічного планування; по-друге, на 

принципах управління інвестиційним портфелем, в якому кожний на-

прям діяльності суб’єкта або його бізнес-одиниця, має свій потенціал 

одержання прибутку, прийнятим за основу розподілу ресурсів 

суб’єкта; і, по-третє, на принципах властивого маркетингу, що дає змо-
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гу оцінити перспективи реалізації рішень, прийнятих на основі перших 

двох принципів, і безпосередньо планувати, організовувати та контро-

лювати їх виконання, використовуючи системний маркетинговий ін-

струментарій. 

У концепціях управління маркетингом домінує процес, що вклю-

чає: 

1) аналіз маркетингових можливостей; 

2) розроблення маркетингових стратегій; 

3) планування маркетингових програм (розроблення системних 

інструментів); 

4) організацію виконання; 

5) контроль маркетингової роботи, найтіснішим образом взаємо-

залежний зі стратегічним корпоративним плануванням. 

Отже, складна аналітична, планова, організаційна робота на всіх 

наявних рівнях суб’єкта (корпорація, бізнес-одиниця, структурний 

підрозділ) у процесі маркетингового управління в остаточному підсу-

мку підлегла формуванню й управлінню системними маркетинговими 

інструментами, що безпосередньо створюють цінність, і здобуває бла-

го не тільки для споживача й суб’єкта, що досягають своїх цілей на 

ринку, а й для усіх учасників обміну. 

Розроблення та реалізація маркетингових заходів потребують 

створення допоміжних систем маркетингу. До них належать, зокрема, 

система планування маркетингу, система організації служби маркетин-

гу та система маркетингового контролю. Гармонійне поєднання і взає-

модія цих допоміжних підсистем значною мірою зумовлюють ринко-

вий успіх підприємства. 

Розроблення та прийняття маркетингових рішень у системі підп-

риємництва базуються на обліку розходжень і спільності понять мар-

кетингу як філософії, способу організації діяльності фірми та як ін-

струментарію, що впливає на процес обміну, в який вступають і в яко-

му безупинно взаємодіють суб’єкти цієї системи. Теорія взаємодії ви-

магає інтегрованого застосування на практиці цих трьох аспектів ро-

зуміння маркетингу. В умовах єдиної філософії організації бізнесу, 

націленої на задоволення нестатків і потреб споживачів, усі відділи 

підприємства повинні мати можливість обмінюватися інформацією, 

координувати свої плани та їх виконання.  

Відсутність бар’єрів між функціями і між відділами, поширення 

філософії маркетингу в усій організації стають важливою перевагою в 

конкурентній боротьбі фірми. Працівники з різних функціональних 

сфер фірми повинні діяти разом як добре скоординована команда. 
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Такий підхід дає змогу визначити маркетинг як сукупність ідей, 

що повинні становити єдине ціле по всій організації й якими необхідно 

керувати. Однак знання філософії маркетингу, вміння керувати бізнес-

ідеями не можуть бути достатніми для організації ефективного підпри-

ємництва.  

Всі напрями вдосконалення маркетингу повинні реалізовуватися 

системно, комплексно. 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНIСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛIННЯ 
 

Ільченко О.М. 

Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент 
 

Поняття конкурентоспроможностi фiрми мiстить у собi великий 

комплекс економiчних характеристик, визначаючих положення фiрми 

на галузевому ринку. Цей комплекс може включати характеристики 

товару, якi визначаються сферою виробництва, а також фактори, що 

формують у цiлому економiчнi умови виробництва i збуту товарiв 

фiрми. 

При цьому, пiд конкурентоспроможнiстю розумiють таку харак-

теристику продукцiї, яка показує її вiдмiннiсть вiд товару-конкурента 

як по ступенi вiдповiдностi конкретної суспiльної потреби, так i по 

витратах на її задоволення. 

Оскiльки конкуренцiя фiрм на ринку приймає вигляд конкуренцiї 

самої продукцiї, зростає значення властивостей, повiдомлюваних про-

дукцiї фiрмою, що виготовила i продає її на ринку. 

Товари, таким чином, повиннi не тiльки володiти набором технiч-

них, естетичних, ергономiчних та iнших властивостей, але i вiдповiда-

ти умовам їх реалiзацiї (цiна, термiни постачання, сервiс, престиж фiр-

ми, реклама тощо). Конкурентоспроможнiсть продукцiї визначається 

комплексом споживчих (якiсних i кiлькiсних) характеристик, що до-

зволяють задовольняти особливi умови ринку. Конкурентоспроможна 

продукцiя легко i швидко реалiзується на ринку по найменш витратних 

каналах збуту. Фактично товар проходить перевiрку на ступiнь задо-

волення суспiльних потреб. Вони диктуються смаками та уподобання-

ми певної групи покупцiв (сегментом ринку), тому поняття конкурен-

тоспроможностi завжди конкретно. Комерцiйно вигiдний збут товару 

можливий лише на конкретному ринку в певних умовах конкуренцiї. 

Конкурентоспроможнiсть залежить вiд ступеня задоволеностi по-

купця товаром i визначається тiльки тiєю сукупнiстю властивостей, якi 

становлять безсумнiвний iнтерес для певної групи покупцiв. Iншi ха-

рактеристики i властивостi продукцiї до уваги не приймаються. Товар 
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з бiльш високим рiвнем якостi може бути менш конкурентоспромож-

ним, якщо його вартiсть значно пiдвищилася за рахунок придання то-

вару нових властивостей, не затребуваних групою споживачiв, для 

яких вiн призначений. Крiм того, один i той самий продукт може бути 

конкурентоспроможним на внутрiшньому ринку i неконкурентоспро-

можним на зовнiшньому, i навпаки. 

Таким чином, при незмiнностi якiсних характеристик товару його 

конкурентоспроможнiсть може змiнюватися в широких межах, реагу-

ючи на змiну кон'юнктури ринку, впливу реклами i на прояви iнших 

внутрiшнiх i зовнiшнiх по вiдношенню до товару факторiв. 

Чисельне вираження конкурентоспроможностi становить поняття 

рiвня конкурентоспроможностi. 

Пiд управлiнням конкурентоспроможнiстю підприємства ро-

зумiють аспекти виконання загальних функцiй управлiння, якi визна-

чають стратегiю i полiтику у сферi створення й реалiзацiї конкуренто-

спроможних товарiв, цiлi й вiдповiдальнiсть у данiй сферi дiяльностi 

суб’єкта господарювання, що реалiзуються за допомогою таких за-

собiв, як планування конкурентоспроможностi, оперативне управлiння 

нею, її забезпечення й пiдвищення в рамках певної системи конкурен-

тоспроможностi. 

Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємства є вiдкритою 

системою, що має входи i виходи, а також складається з керiвної та 

керованої систем, що тiсно взаємодiють, оскiльки є органiчно взаємо-

пов’язаними. Керiвна система мiстить тi складовi елементи, якi забез-

печують процес управлiння. До складу керованої системи входять 

елементи, якi забезпечують безпосереднiй процес виробничої, госпо-

дарської, комерцiйної та iнших видiв дiяльностi. 

На рiвень конкурентоспроможностi пiдприємства найважливiше 

впливають науково-технiчний рiвень i ступiнь досконалостi технологiї 

виробництва, використання новiтнiх винаходiв i вiдкриттiв, упрова-

дження сучасних засобiв автоматизацiї виробництва. 

Конкурентоспроможнiсть пiдприємства визначається наступними 

факторами: якiсть продукцiї i послуг; наявнiсть ефективної стратегiї 

маркетингу та збуту; рiвень квалiфiкацiї персоналу i менеджменту; 

технологiчний рiвень виробництва; податкове середовище, в якiй дiє 

пiдприємство; доступнiсть джерел фiнансування. 

Динамiзм компанiї, тобто її здатнiсть до швидкого i масштабного 

маневру, з одного боку, власними ресурсами (включаючи персонал), 

структурою, побудовою бiзнес-процесiв, а з iншого боку, органiзацiєю 

партнерської взаємодiї – перетворюється у вирiшальний фактор кон-

курентоспроможностi. 
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Далi перейдемо до розгляду елементiв формування стратегiї кон-

курентоспроможностi органiзації. 

 

АНАЛІЗ ФОРМ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ 

ПЕРСОНАЛУ ДО СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН 
 

Звягінцев Р.М. 

Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент 
 

На сьогоднішній день в науці існує велика кількість різноманіт-

них підходів і моделей управління змінами, класифікація яких досить 

різноманітна. 

За типом проведення зміни можна здійснювати поступово, у ви-

гляді дрібних кроків, або ж радикально, у вигляді великих стрибків. У 

зв’язку з цим виділяють дві концепції управління змінами: 

− організаційний розвиток (найбільш вагомий внесок внесли вче-

ні: Р. Бекхард, Н. Маргуліс, А. Райа, А. І. Пригожин, М. Мінахан); 

− господарський реінжиніринг (найбільш вагомий внесок внесли 

вчені:М. Хаммер, Дж. Чампі). 

Хоча між цими двома протилежними концепціями лежить ряд 

проміжних наукових ідей, характер кадрового менеджменту визнача-

ється близькістю або до концепції організаційного розвитку, або до 

реінжинірингу господарської діяльності. 

У першому випадку застосовуються «м’які» підходи до управлін-

ня персоналом, що спрямовані на залучення всіх працівників до про-

цесу перетворень. Це відтворюється в постулаті «опора на власні си-

ли» (без залежності від експертів), а також «люди, які охоплені зміна-

ми, стають їх учасниками». Акцент ставиться на поступовому навчанні 

персоналу, зміні поглядів і моделей поведінки, стимулюванні готовно-

сті до прийняття і здійснення змін. 

У другому випадку переважають більш «жорсткі» підходи до уп-

равління персоналом, пов’язані з необхідністю в найкоротший період 

провести корінні перетворення в компанії. Як правило, реінжиніринг 

господарської діяльності проводять експерти (зовнішні консультанти), 

в завдання яких входить зміна компетенції персоналу, системи оплати 

праці та ціннісних уявлень учасників перетворень. 

Найбільш широке застосування в організаційній практиці сучас-

них підприємств знаходить концепція організаційного розвитку, що 

підтверджується останніми роботами вчених. 

Вчені гарвардської школи бізнесу М. Бір та Н. Норія виокремлю-

ють дві полярні концепції управління змінами – «теорія О» та «теорія 
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Е». Розглянемо їх сутність та умови застосування для вітчизняних під-

приємств. 

«Теорія О». З точки зору цієї теорії організація представляє собою 

систему, що розвивається, здатну навчатися. Зміни спрямовані на роз-

виток організаційних компетенцій і здібностей, а кінцевий їх ефект − 

це соціальна результативність роботи персоналу. Підхід концентруєть-

ся на поведінкових аспектах організації та орієнтований на зміни, що 

здійснюються від нижнього управлінського рівня до верхнього. Най-

більш ймовірно застосування даної теорії в умовах відсутності термі-

нових проблем, що вимагають негайних дій. Однак застосування даної 

теорії може бути досить важким в разі відсутності критичної маси 

працівників, компетенції та здатності яких активують організаційні 

зміни. У зв’язку з цим, для більшості вітчизняних компаній на сьогод-

нішній день ця теорія не популярна. 

 «Теорія Е». Головним аспектом теорії є здійснення лідерства зве-

рху вниз (автократичне), що дозволяє фокусуватися на збільшенні 

прибутку та швидкому досягненні економічної результативності підп-

риємства та персоналу. Підхід концентрується на зміні структури та 

системи управління. Дана теорія найбільш популярна в управлінській 

практиці вітчизняних підприємств, однак її застосування пов’язане з 

високим ризиком неприйняття змін здебільшого працівниками підпри-

ємства (особливо на низовому рівні управління) і, навіть, можливим 

опором. У такому випадку економічна результативність змін може 

бути значно нижче необхідного рівня. 

Класифікація підходів управління змінами може здійснюватися за 

принципом тимчасовості змін. З цієї точки зору розглядаються підходи 

«зміни як проект» і «зміни як постійна складова частина». Можна ска-

зати, що ці підходи є втіленням двох раніше згаданих концепцій - гос-

подарський реінжиніринг і організаційний розвиток.  

Проведений аналіз існуючих підходів і методологій управління 

змінами дозволяє констатувати наступне. 

Більша частина наукових концепцій управління змінами в органі-

заціях ґрунтується на системному і процесуальному підходах. Застосу-

вання системного підходу підкреслює взаємозалежність і взаємо-

пов’язаність усіх складових елементів організації, а також вплив зов-

нішнього середовища. У зв’язку із цим головною є думка, що зміни в 

організації зачіпають не тільки основні та допоміжні процеси, а й пер-

сонал, від рівня готовності якого залежить кінцевий результат страте-

гічних змін. Ідея процесуального підходу – поступовий перехід із од-

ного стану в інший, що знайшло підтвердження в багатьох моделях 

управління змінами. Такий підхід дозволяє чітко зрозуміти, що за сво-
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єю природою трансформація організації є циклічним процесом, його 

етапи накладаються один на одного і взаємодіють між собою. 

 

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ У ПІДВИЩЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Заярна Я.А. 

Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент 
 

У будь-якій галузі і сфері здійснення діяльності, враховуючи умо-

ви ринкової економіки, вирішальним фактором комерційного успіху є 

конкурентоспроможність. Це поняття багатостороннє і охоплює не 

тільки якісні, технічні, економічні, естетичні характеристики виробле-

ного товару або наданої послуги, але і процеси, що відбуваються пара-

лельно основній діяльності організації. 

Ціна, терміни поставки, канали збуту, сервіс, реклама і багато ін-

шого головним чином залежить від правильного управління персона-

лом, як на етапі виробництва товару, так і від попередніх і наступних 

дій організацій, що супроводжує цей товар. 

Суть управління персоналом полягає в людському ресурсі, здобу-

тий в конкурентній боротьбі на ринку праці, що і становить цінність 

компанії. А для досягнення економічної вигоди і цілей організації, від 

використання знань працівників, необхідно стимулювати, мотивувати і 

розвивати персонал. Оскільки в даний час від працівників вимагають 

якостей, в умовах масового виробництва, яке не те щоб не формувало-

ся, а зводилося до мінімуму, внаслідок чого спостерігалося здешев-

лення вартості робочої сили і спрощенням праці. До таких якостей 

відноситься високопрофесійне майстерність, вміння приймати само-

стійне рішення навички колективної взаємодії, відповідальність за як-

ість продукції та інші. В даний час однією з характерних рис є залеж-

ність виробництва від якості робочої сили, форм її використання, рівня 

залучення до справ управління підприємством. Управління персоналу 

набуває все більшого значення як фактор підвищення конкуренто-

спроможності та успішного, перспективного розвитку підприємства. 

Дослідження показують, що з розвитком нових ринків і техноло-

гій кожні п'ять років кількість інформації подвоюється. Статистичні 

дані свідчать про те, що причини 90% банкрутств підприємств пов'яза-

ні з некомпетентністю керівників, нестачею у них досвіду, незбалансо-

ваністю системи необхідних знань. 

Компанії, які здійснюють сучасну корпоративну освітню підгото-

вку, лідирують в умовах конкуренції. Вони мають можливість в най-



 109 

коротші терміни відповісти на будь-який зміни зовнішнього середо-

вища підвищенням продуктивності технологічного та управлінської 

праці. Крім того, в процесі навчання співробітники компанії опанову-

ють новими методами роботи на основі аналізу діяльності свого підп-

риємства. Це, в деякій мірі, позитивно впливає на конкурентоспромо-

жність компанії. 

Стратегія розвитку персоналу - це особливий набір пріоритетних 

напрямків інвестування в людський капітал. 

Стратегічний підхід до розвитку персоналу підприємства - поля-

гає в забезпеченні стійкої конкурентної переваги підприємства, за до-

помогою нарощування конкурентоспроможності персоналу і забезпе-

чення гарантії його професійного зростання і розвитку на довгостро-

кову перспективу. 

Стратегія розвитку персоналу - це узагальнююча модель дій, 

спрямованих на формування сукупності вимог до персоналу і рівнем 

ефективності його роботи, який необхідний підприємству для досяг-

нення поставлених бізнес цілей. 

З точки зору впливу на стратегію розвитку персоналу, особливо 

важливими представляються три складових стратегії підприємства, що 

сприяє підвищенню його конкурентоспроможності: - якість продукції 

(послуг, робіт); - інноваційна політика; -техніко-технологічна стратегія 

в частині, пов'язаній з факторами зміни профільної технології вироб-

ництва. 

Важливість даних елементів комплексної стратегії організації по-

яснюється тим, що успішна їх реалізація самим прямим чином пов'яза-

на з кваліфікаційним рівнем персоналу підприємства. 

Люди представляють конкурентну багатство підприємства, яке 

треба розвивати разом з іншими ресурсами, щоб досягти стратегічних 

цілей. Сьогодні у всьому світі конкурентоспроможність підприємства, 

поряд з технологіями і методами організації виробництва, визначають 

забезпеченість кваліфікованою робочою силою, ступінь мотивації пер-

соналу, організаційні структури і форми роботи, що дозволяють досяг-

ти високого рівня конкурентоспроможності працівників і ефективніше 

використовувати їх трудовий потенціал. Таким чином, тільки на пере-

тині трьох складових - конкурентоспроможні технології, конкуренто-

спроможні методи організації виробництва і праці, конкурентоспро-

можний персонал - можливе досягнення конкурентоспроможності під-

приємства в цілому, що, в свою чергу, є запорукою його ефективної 

роботи. 

Таким чином, система управління персоналу є невід'ємною час-

тиною стратегії розвитку організації. 
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Дудолад В.С. 

Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент 
 

Розробка комплексу комунікаційної програми є стратегічно важ-

ливою для успішної діяльності по просуванню товару, так як тільки 

правильне використання засобів комунікації і чітка розстановка акцен-

тів в них сприяє досягненню цілей фірми. 

Цільова аудиторія являє собою сукупність потенційно існуючих 

покупців або споживачів, які приймають купівельні рішення або роб-

лять на них вплив. Як цільова аудиторія можуть виступати індивідуа-

льні групи людей, різні верстви суспільства. 

Для створення первісної обізнаності в своєму зверненні можна 

повторювати назву фірми або продуктової марки. Потім споживачам, 

які  виявили інтерес, необхідно надати додаткові знання про компанію 

та її певних продуктах. Далі комунікаційна програма спрямовується на 

вироблення у споживачів сприятливого думки про предмет інтересу. 

Наступний крок вироблення комунікатором у споживачів почуття пе-

реваги по відношенню до просування продукту шляхом опису його 

достоїнств. Після цього почуття переваги перевести в переконаність 

про необхідність здійснення покупки. 

В основу комунікаційного повідомлення можуть бути покладено 

три принципи: раціональний, емоційний і моральний. Вибір однієї з 

них визначаються складом цільової аудиторії і характером рекламова-

ного продукту. 

Принцип, заснований на раціональних аргументах, розрахований 

на інтереси аудиторії і показує, що продукт надасть заявлені переваги: 

звертання, що демонструють якість продукту, його економічність, цін-

ність або ефективність. На такого роду принципи реагують ділові по-

купці, котрі розуміються на класі продукту, його цінності і здатні по-

яснити іншим мотиви свого вибору, і звичайні споживачі, які плану-

ють серйозну покупку. 

Незважаючи на труднощі, які стоять на шляху впровадження кон-

цепції інтегрованих маркетингових комунікацій в практику діяльності 

підприємств, хочеться відзначити, що вона отримує все більш широке і 

професійне визнання. 

Саме інтеграційні процеси різних маркетингових комунікацій фо-

рмують інтегровані маркетингові комунікації як цілісно-комплексну 

систему діяльності компанії, метою якої буде отримання максимальної 

економічної і соціальної вигоди, зачіпаючи всі доступні ресурси, які 
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об'єднують всі маркетингові комунікації, що синтезують процеси в 

чітко вироблені моделі.  

Незважаючи на те, що концепція інтегрованих маркетингових ко-

мунікацій все більше визнається керівництвом фірм, існує ряд факто-

рів, які не тільки сприяють її впровадженню, але й служать істотними 

перешкодами. До найбільш поширених факторів, що перешкоджають 

впровадженню інтегрованих маркетингових інтеграцій, належать: 

1) недостатнє розуміння значущості і вигод від застосування інте-

грованих маркетингових комунікацій; 

2) опір змінам з боку персоналу, особливо функціональних під-

розділів організації, які відповідають тільки за певну частину комуні-

каційного процесу; 

3) існуюча система планування на підприємстві до впровадження 

інтегрованих маркетингових комунікацій, як правило, є недостатньо 

гнучкою і не відповідає стану інтеграції; 

4) неготовність агентств, що спеціалізуються на виконанні якоїсь 

певної функції (реклама, паблік-рілейшнз), переорієнтуватися до робо-

ти в умовах інтегрованих маркетингових комунікацій; 

5) значні витрати часу менеджерів для здійснення інтегрованих 

маркетингових комунікацій. 

Основною умовою ефективної інтеграції маркетингових комуні-

кацій є наявність в організації стратегії маркетингових комунікацій, 

яка б безпосередньо виходила з маркетингової стратегії. Традиційно до 

компонентів маркетингової стратегії відносять продукти, ринки (спо-

живачів), силу (конкурентні переваги), масштаби діяльності, цілі, ре-

сурси, час. Компоненти стратегій маркетингових комунікацій обґрун-

товуються різними авторами по-різному: одні вважають, що ключовим 

компонентом є уявлення диференційованих вигод, які необхідні спо-

живачам, інші в якості ключових компонентів виділяють інтеграцію, 

контроль і комунікацію атрибутів (споживчих вигод), що вимагають 

задоволення. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно ще раз підкреслити що, в 

сучасних умовах насиченого ринку, успішність маркетингових кому-

нікацій є однією з головних гарантій процвітання бізнесу. До управ-

ління системою маркетингових комунікацій необхідно підходити сис-

темно, так саме, як до управління фінансами або логістикою. Широко 

поширена політика точкових маркетингових заходів, як правило, не 

дозволяє досягти результатів, які б в значній мірі задовольняли потре-

би середнього і великого бізнесу. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 

ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 
 

Кулак К.О. 

Науковий керівник – Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент 
 

Завдяки своєму географічному розташуванню, Україна протягом 

століть служить природним мостом між Європою і Азією, Північчю і 

Півднем, Сходом і Заходом. Сьогодні вона має густу мережу транспо-

ртних артерій з досить потужною інфраструктурою. 

У нинішніх реаліях суттєвим фактором стало і те, що західні кор-

дони України (традиційні кордони з Угорщиною, Словаччиною, 

Польщею та Румунією) стали спільним кордоном ЄС і України. Роз-

ширення кордону ЄС значною мірою вплинуло на ринок міжнародних 

перевезень і в першу чергу, на механізми організації міжнародних пе-

ревезень, тим самим викликавши об'єктивну необхідність функціона-

льної перебудови діючих транспортних коридорів. 

Рівень безпеки, показники якості та ефективності перевезень па-

сажирів і вантажів, енергоефективності, техногенного навантаження на 

навколишнє середовище не відповідають стандартам Європейського 

Союзу, що ускладнює шлях інтеграції національної транспортної сис-

теми в європейську. Техніко-технологічне відставання розвитку транс-

портної інфраструктури України обумовлює високу частку транспорт-

них витрат у собівартості продукції і призводить до переорієнтації 

транспортних потоків. Мета даної роботи – доведення необхідності 

ефективного державного регулювання діяльності транспортної галузі 

за такими напрямами: 

1. Створення ринку транспортних послуг; 

2. Забезпечення технологічної та екологічної безпеки транспор-

ту; 

3. Активізація міжнародної діяльності транспортних підпри-

ємств. 

Постають наступні завдання: 

1. Проаналізувати стан транспортної галузі в Україні; 

2. Навести статистичні дані щодо української транспортної 

системи для системного аналізу та обробки стратегії подальшого роз-

витку; 

3. Навести перспективні рішення для раціонального використан-

ня транспортної системи України. 

Основні напрями розвитку транспортної галузі та перспективи її 

інтеграції до міжнародної спільноти викладені у Концепції розвитку 
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транспортно-дорожнього комплексу України, пріоритетними напря-

мами:  

1. Організація ефективного та результативного державного 

управління у сфері організації транспортних перевезень; 

2. Координація щодо надання якісних транспортних послуг , 

а також інтеграція транспортного комплексу України до міжнародної 

транспортної мережі; 

3. Забезпечення достатнього та стабільного фінансування 

транспортного комплексу; 

4. Підвищення рівня безпеки транспортних перевезень, зме-

ншення кількості дорожньо-транспортних пригод; 

У 2018 році заходи з забезпечення безпеки дорожнього руху дали 

позитивні результати, кількість ДТП знизилася,  разом з цим знизився 

показник кількості загиблих та поранених осіб. На автомобільних до-

рогах державного значення України за 2018 рік зафіксовано 15064 

ДТП, в тому числі 4127 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 1200 та 

було поранено 6251 людей. Серед ДТП з постраждалими переважають 

такі види ДТП, як «Зіткнення», «Наїзд на пішохода», «Наїзд на переш-

коду», «Перекидання». 

Отже, для покращення ситуації щодо підвищення безпеки дорож-

нього руху дуже важливо приділяти увагу заходам, направленим на 

усунення виявлених домінуючих факторів ризику, що сприяють вини-

кненню аварійності і впливають на тяжкість наслідків ДТП та перед-

бачати в планах роботи щодо моніторингу аварійності та надання ре-

комендацій щодо місць концентрації ДТП [1].  

Для порівняння візьмемо економічно-розвинену країну, в якій 

створені всі умови для повного міжнародного транспортування проду-

кції – Німеччину. Станом на 2018 рік, кількість залізничних перевезень 

Німеччини більше за рівень України приблизно у 3,4 рази, морські – 

більше у 1,3 рази, річкові – 3,6 разів, автомобільних – у 7,8 разів, авіа-

ційних – в 4,3 разів [2]. 

Отже, можемо зробити висновок, що інтеграція України до між-

народних транспортних систем дає змогу підвищити економічний, те-

хнічний та ін. стани транспортної галузі.  
 

1.  «Державний дорожній науково-дослідний інститут»; URL: 

http://dorndi.org.ua/ua/statistika-avariynosti-za-2018-rik 

2. Federal Statistical Ofice Deutschlands; URL: https://www.destatis.de/ 
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

Рудь Д.В. 

Науковий керівник – Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент  
 

Зміни в структурі вітчизняної економіки,  трансформація форм 

власності, розвиток  нових форм власності та видів економічної діяль-

ності змінюють ринок праці, трансформуючи потреби роботодавців в 

одному з важливіших факторів виробництва – робочій силі.  

У всій сукупності ресурсів організації особливе місце займають 

трудові ресурси. Трудові ресурси – частина населення країни, яка з 

фізичного розвитку, набутої освіти, професійно-кваліфікованого рівня 

здатна займатися суспільно-корисною діяльністю [1]. На рівні окремих 

підприємств і організацій замість терміна «трудові ресурси» найчасті-

ше використовують термін «кадри» або «персонал». На базі кожного 

підприємства існує своя кадрова політика, яка має в сукупності прави-

ла і норми, цілі і уявлення, які визначають напрямок і зміст роботи з 

персоналом. Від кадрової політики залежить багато чого, і в першу 

чергу, наскільки раціонально використовується робоча сила і ефектив-

ність роботи підприємства або компанії. 

Ефективність  діяльності підприємства досягається за умов поєд-

нання засобів виробництва із робочою силою у визначених кількісних і 

якісних пропорціях.  Неповне використання одного із видів ресурсів 

зменшує загальну кількість продукції, що виробляється. Більшою мі-

рою це стосується трудових ресурсів. Неефективне використання тру-

дових ресурсів знижує рівень кваліфікації і працездатності працівни-

ків, зменшує продуктивність праці, збільшує матеріальне та моральне 

старіння основних фондів, створює нерівномірність витрат, що приз-

водить до підвищення собівартості продукції та зниження ефективнос-

ті виробництва. 

Кожне підприємство має прагнути того, щоб забезпечити вико-

нання планових завдань з обсягу виробництва з меншою кількістю 

ресурсів шляхом підвищення продуктивності праці робітників. Для 

високопродуктивної праці підприємство має буди забезпечене основ-

ними й допоміжними робітниками, кваліфікація яких відповідала пот-

ребам виробництва і надавала можливість працювати людям, котрі на 

даний момент знаходяться у пошуках роботи. Забезпеченість області в 

трудових ресурсах розглянемо на прикладі попиту та пропозиції робо-

чої сили 2019 року у Харківській області за даними Державної служби 

статистики у Харківській області [2], що наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 − Попит та пропозиція робочої сили 2019 року у Харківській облас-

ті 
 

Місяць 
Кількість заре-

єстрованих 

безробітних 

Потреба роботодавців у пра-
цівниках на заміщення віль-

них робочих місць  

Навантаження на 
одне вільне робоче 

місце  

Січень 23278 3938 6 

Лютий 23635 5306 4 

Березень 22263 5358 4 

Квітень 20866 5230 4 

Травень 20465 5435 4 

Червень 19593 5613 3 

Липень 19255 6537 3 

Серпень 19071 7481 3 

Вересень 18658 7549 2 

Жовтень 17972 8286 2 

Листопад 19722 6566 3 

Грудень 21595 5595 4 
 

За даними таблиці можна зробити висновки, що у Харківській об-

ласті є недостатня кількість робочих місць, про що свідчить велике 

навантаження безробітних на одне вільне місце, але у порівнянні з по-

чатком року кількість робочих місць впродовж року зростало, що по-

зитивно відобразилося на скороченості навантаження на вакантні по-

сади.  

У міру підвищення кваліфікації працівників зростає продуктив-

ність праці; що, у свою чергу, веде до зростання числа високопродук-

тивних робочих місць, при цьому кількість малопродуктивних робочих 

місць скорочується. 

Створення високопродуктивних робочих місць, найбільшою мі-

рою впливає на зростання доходів населення, покращує функціону-

вання міст, зміцнює економічні зв'язки країн зі світовими ринками, 

сприяє захисту навколишнього середовища і підвищенню ролі насе-

лення в прийнятті суспільно важливих рішень. 
 

1. Колеснікова С.В. ефективність використання трудових ресурсів в організації // 

Питання економіки та управління. - 2016. - №5. - С. 153-154. - URL 

https://moluch.ru/th/5/archive/44/1373 /  

2. Державна служба статистики у Харківській області [Електронний ресурс] 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 
 

Звягінцева І.А. 

Науковий керівник − Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент 
 

Розробка і прийняття маркетингових рішень у системі підприєм-

ництва базуються на обліку розходжень і спільності понять маркетин-

гу як філософії, способу організації діяльності фірми і як інструмента-

рію, що впливає на процес обміну, в який вступають і в якому безу-

пинно взаємодіють суб’єкти цієї системи.  

У найбільш часто уживаній формі маркетинг-мікс включає чоти-

ри субмікси маркетингу. 

Товарний мікс формує товарну політику, що включає всі 

пов’язані з товаром заходи, що сприяють найбільш повному визнанню 

товару в споживача. Такими заходами можуть бути: дизайн, проекту-

вання або розробка продукту, його оформлення, якість продукту, упа-

кування, марочна політика, обслуговування покупців, політика гаран-

тійного обслуговування, диверсифікованість товару, варіація товару, 

асортиментна політика і т.д. 

Договірна політика припускає проведення заходів, завдяки яким 

здійснюються узгодження умов акта купівлі-продажу товару й оформ-

лення цього акта у вигляді контракту. До таких заходів, як правило, 

відносять цінову політику, систему знижок і надбавок, умови поста-

чання товару і його оплати, а також кредитну політикові. 

Розподільча політика здійснюється з метою своєчасного поста-

чання товару з місця його виготовлення до одержувача. Вона прово-

диться завдяки таким заходам, як аналіз і обґрунтування каналів збуту, 

маркетинг-логістика, політика торгівлі, політика засобів збуту, політи-

ка розміщення продуктивних сил, політика місцезнаходження спожи-

вачів і ринків, політика постачань, політика складування готової про-

дукції і т.д. 

Задача комунікативної політики – організація взаємодії підприєм-

ства – виготовлювача (або розподільника) продукції з усіма суб’єктами 

маркетингової системи для забезпечення стабільної й ефективної дія-

льності по формуванню попиту і просуванню товарів і послуг на ринок 

з метою задоволення потреб покупців і одержання прибутку. Ефектив-

на комунікативна політика базується на таких заходах, як планування 

й організація бізнес-комунікацій, тобто взаємин з партнерами, конку-

рентами і споживачами, реклама, стимулювання збуту, просування 

бренда, організація зв’язку з громадськістю й особистим продажем. У 

сучасній економічній літературі класичне розуміння комунікативного 

міксу розширюють шляхом включення в нього заходів щодо форму-
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вання процесу просування бренду й оптимізації особистісних і між 

фірмових комунікацій, спілкувань, взаємодій. 

Кожен субмікс маркетингу містить як тактичні, так і стратегічні 

інструменти. Вважається, що велике стратегічне значення мають ін-

струменти товарного, договірного і розподільного субміксов, тоді як 

комунікативний мікс як інструмент, що забезпечує інформаційну поі-

нформованість фірми, має велику тактичну значимість. 

Оптимальний маркетинг-мікс являє собою таку комбінацію мар-

кетингових інструментів, завдяки якій забезпечується досягнення пос-

тавлених цілей при раціональній витраті наявних засобів бюджету ма-

ркетингу. Відносна значимість кожного окремо узятого інструмента 

маркетинг-міксу залежить від різних факторів, таких як тип організації 

(торговельна, виробнича, посередницька), вид товару і поводження 

покупців. 

На окремі товари значний вплив робить ціна, для інших же това-

рів вона не має вирішального значення (товари повсякденного попиту, 

предмети розкоші). 

Товарна політика може не мати велике значення для стандартизо-

ваних або однофункціональних товарів (наприклад, бензин), а для 

споживчих товарів повсякденного нетривалого і тривалого користу-

вання товарна політика відіграє істотну роль (хлібобулочні вироби, 

аудио- і відеотехніка і т.д.). Аналогічно обстоїть справа і з рекламою, її 

значення дуже сильне варіює в залежності від виду продукту (хліб, 

насолоди й автомобіль). 

Кожен субмікс включає самостійний комплекс заходів, проведен-

ня яких формує відповідну політику в сфері маркетингу. 

Розвиток теорії і практики розробки маркетинг-міксу і плануван-

ня на його основі маркетингових заходів з’явилося відправною базою у 

формуванні теорії, методології і методів організації маркетинг-

менеджменту. 

Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого 

формуються інші рішення, пов’язані з умовами придбання товару і 

методами його просування від виробника до кінцевого покупця. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ 

ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Прокопенко І.О. 

Науковий керівник − Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент 
 

Для підприємств зі складною організаційною структурою та та-

кими бізнес-процесами, як виробничий процес з розробки та виготов-

лення насосного та бурового обладнання для нафтогазовидобувних 

підприємств, вміння ставити та досягати мету, розробляти та реалізо-

вувати стратегію, у першу чергу фінансову, є вкрай важливо. 

На сьогоднішній день стратегія - це основний стрижень в управ-

лінні підприємством, який повинен забезпечувати сталий економічний 

розвиток підприємства, підвищення конкурентоспроможності вироб-

леної ним продукції та послуг, що надаються. 

У світовій практиці існує безліч методів та технологій управління 

організацією, значне поширення отримала система збалансованих по-

казників діяльності (СЗП). Даний метод полягає в стратегії компанії та 

процесі вибору стратегічних цілей організації, їх чіткого формулюван-

ня та розробки способів досягнення цих цілей за допомогою ключових 

показників діяльності. 

СЗП - це система оцінки, що дозволяє промисловому підприємст-

ву визначити рівні досягнення стратегічних та похідних від них такти-

чних (операційних) цілей. 

Стратегічне управління - це комплексний підхід, які дозволяє зв'-

язати воєдино оперативні та стратегічні цілі організації та розробити 

ефективні інструменти для досягнення результатів по цих цілей. 

Процес стратегічного управління ґрунтується на стратегічному 

плануванні, реалізації стратегії, аналізі результатів. 

Стратегічне планування - перший етап стратегічного управління, 

який включає визначення місії, бачення, обгрунтування проблем, з 

якими може зіткнутися підприємство в майбутньому періоді, розробку 

стратегії. Основні терміни стратегічного планування та управління в 

роботі розкриті. 

У  стратегічному  управлінні  для  визначення  досягнення  стра-

тегії, цілей компанії використовують систему ключових показників 

ефективності. Даний метод полягає в стратегії компанії процесі вибору 

стратегічних цілей організації, їх чіткого формулювання і розробки 

способів досягнення цих цілей за допомогою ключових показників 

діяльності. 
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Виділяють різні види KPI. Часто одні види ключових показників 

переважають над іншими (фінансові над нефінансовими, кількісні - 

над якісними тощо). Безумовно, склад показників залежить від особ-

ливостей підприємства, його стратегії і цілей діяльності, але в будь-

якому випадку про досягнення збереженні балансу між різними типа-

ми показників важливо пам'ятати і намагатися його підтримувати. 

Для того, щоб система ключових показників була ефективною, 

вони повинні відповідати наступним вимогам: адресна приналежністю, 

правильною орієнтацією, досяжністю, відкритістю до дій, забезпечен-

ням прогнозування, обмеженістю в часі, легкістю сприйняття, збалан-

сованістю та взаємопов'язаністю, ініціюванням змін, простоті вимірю-

вання, підкріпленій відповідними індивідуальними стимулами, реле-

вантністю, порівнянністю, розумністю. 

Існує два підходи до розробки KPI - функціональний та процес-

ний. 

Функціональний підхід передбачає на основі стратегії та цілей 

підприємства формування його організаційної структури, що відбиває 

основні напрямки діяльності та склад бізнес-одиниць і їх функції або 

проекти по кожному з цих напрямків. Відповідно до процесного під-

ходу на основі стратегії і цілей відбуваються опис та оптимізація біз-

нес-процесів організації. 

Виділяють сім етапів розробки та впровадження ключових показ-

ників діяльності: визначення бачення організації, формування стратегії 

і цілі, визначення перспектив розвитку та виділення факторів успіху, 

розробки системи збалансованих показників, визначення факторних та 

результативних ознак показників, обґрунтування методів оцінки та 

алгоритмів розрахунку, впровадження, поточний контроль та коригу-

вання. 

Система ключових показників має свої переваги та недоліки. Роз-

робка впровадження їх часто викликає труднощі. 

Таким чином, у першій частині дослідження розглянуто поняття 

стратегічного управління, системи збалансованих показників та клю-

чових показників діяльності, проаналізовано види, критерії та підходи 

до зазначених систем. У наступних розділах на прикладі ТОВ «Хар-

ківмаш» продемонстроване застосування збалансованої системи пока-

зників для обґрунтування фінансової складової проекту стратегічного 

управління підприємством. 
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\ 

З діалектичної точки зору, суспільний прогрес – це закономірний 

процес перетворення способів виробництва необхідних людині життє-

вих благ, що походять один з одного та водночас суттєво відрізняють-

ся за змістом, а також мають власні індивідуальні рівні зростання. Роз-

виток суспільства являє собою єдиний безперервний потік історичних 

подій, закономірності протікання яких обумовлюються ходом транс-

формації виробничих сил, спадкоємністю та послідовністю зміни ви-

робничих відносин.  

Процес соціально-економічного розвитку будь-якої системи є від-

биттям складного комплексу кількісних, структурних якісних транс-

формацій, джерелами яких стають об’єктивні зміни зовнішніх умов 

функціонування системи та суб’єктивний управлінський вплив на її 

стан. Між об’єктивними та суб’єктивними рушійними силами розвит-

ку існує тісний зв’язок: при посиленні інтенсивності зовнішніх змін 

оточення системи потреба у реалізації цілеспрямованого стабілізуючо-

го управлінського впливу на систему значно зростає. Характерним 

прикладом наявності зазначених закономірностей є процес соціально-

економічного розвитку складної адміністративно-територіальної си-

стеми. 

За думкою Б.Л. Кучіна та О.В. Якушевої [1, с.4-5], процес розвит-

ку будь-якої системи є сукупністю тісно пов’язаних між собою транс-

формацій її кількісних, якісних та структурних параметрів. Кількісні 

параметри визначають наявну множину елементів системи; якісні – 

комплекс цілісних однорідних властивостей, які однозначно ідентифі-

кують складові системи зокрема та систему загалом і не можуть бути 

розділені на більш прості ознаки нижчого порядку; структурні – прос-

торовий розподіл, природу та характер взаємодії та взаємозв’язку еле-

ментів. Рушійною силою розвитку системи з діалектичної точки зору 

вважаються зовнішні (між системою та її оточенням) або внутрішні 

(між елементами системи) протиріччя, які саме й породжують необ-

хідність кількісних або структурних змін та, як наслідок, якісних пере-

творень. 

Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку територій Ук-

раїни пов'язані з двома джерелами змін зовнішнього оточення регіонів. 

Першим із них є характерне для сучасних умов  соціально-

економічного розвитку безперервне виникнення нових тенденцій у 
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розвитку економіки та суспільства, прискорення науково-технічного 

прогресу, трансформація природного оточення людини. Так, 

Л. Масловська [42, с. 64-65] вважає, що сучасна екологічна парадигма 

розвитку, яка має ґрунтуватися на високому рівні якості продуктивних 

сил, передбачає обмеження використання природноресурсного потен-

ціалу і екологізацію громадського життя на засадах стійкого розвитку. 

При загальній спрямованості державної стратегії переходу на засади 

стійкого розвитку особливу актуальність здобуває саме територіальне 

регулювання природокористування. Саме на регіональному рівні стає 

можливим зіставлення структури й масштабів виробництва з інте-

гральним природньоресурсним потенціалом для визначення пріори-

тетів його використання. 

Стійкість розвитку передбачає тривалість збереження умов відт-

ворення потенціалу регіону в режимі збалансованості і соціальної орі-

єнтації. Параметри стійкості як позитивної динаміки виражаються 

відповідними довгостроковими динамічними рядами фактичних і про-

гнозних показників регіональної системи. Збалансованість означає 

дотримання особливої для кожної регіональної системи пропорції 

складових її потенціалів, що забезпечує стійкість і соціальну орієнто-

ваність розвитку економіки. Соціальна орієнтація передбачає оцінку 

впливу напрямків і темпів економічного розвитку на рівень і якість 

життя населення. 

Процес соціально-економічного розвитку будь-якої системи є від-

биттям складного комплексу кількісних, структурних якісних транс-

формацій, джерелами яких стають об’єктивні зміни зовнішніх умов 

функціонування системи та суб’єктивний управлінський вплив на її 

стан. Між об’єктивними та суб’єктивними рушійними силами розвит-

ку існує тісний зв’язок: при посиленні інтенсивності зовнішніх змін 

оточення системи потреба у реалізації цілеспрямованого стабілізуючо-

го управлінського впливу на систему значно зростає. Характерним 

прикладом наявності зазначених закономірностей є процес соціально-

економічного розвитку складної адміністративно-територіальної си-

стеми (регіону). 
 

1. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: тех-

нический прогресс, устойчивость. – М.: Экономика, 1990. – 157 с. 

2. Масловська Л. Регіональний аспект трансформації природокористування у 
контексті стійкого розвитку // Економіка України, 2002. – №2 – с.64–68. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Друцко К.О. 

Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Багатогранність процесу розвитку зумовлює використання, поряд 

із поняттям розвиток, інших понять, що концентрують увагу на визна-

чених напрямах, сторонах, специфіці цього процесу. Поняття «зміна» у 

загально філософському розумінні визначається як перетворення на 

дещо інше. Зміна характеризує стан, який є альтернативою стабільнос-

ті, і означає перехід від одного стану до іншого. У відповідності з ло-

калізацією змін у просторі і часі виділяють зміни у просторі (механіч-

ний рух) і зміни у часі. Різниці у трактуванні часу визначають розу-

міння характеру змін: зворотних і незворотних, спрямованих і не 

спрямованих, спонтанних, таких, що самоорганізуються й таких, що 

організуються. Будь-які зміни корелятивно пов’язані з чимось інваріа-

нтним, стійким і, навпаки, інваріанті структури передбачають варіати-

вне, змінюване [1]. 

Більшість дослідників розглядають розвиток як процес змін. Ці 

зміни можуть бути кількісними, якісними та структурними. Кількісні 

зміни – це збільшення або зменшення складових частин цілого, яке 

виражається збільшенням або зменшенням їх числових значень, які 

призводять на визначених етапах своїх змін до якісного стрибка. Стру-

ктурні зміни – це зміни відношення складових частин, які не 

обов’язково повинні супроводжуватися збільшенням або зменшенням 

їх кількості. Між тим структурні зміни також можуть призводити до 

якісного стрибка. Тому можна вважати, що як кількісні так і структур-

ні зміни відіграють значну роль в якісних змінах. 

Виділяють три основні підходи до розуміння розвитку: через ви-

вчення і виділення властивостей систем, які розвиваються; через фор-

мування трактувань цієї дефініції; як порівняльної характеристики 

об'єкта. За першим підходом, розвиток є незворотним, спрямованим, 

закономірним і унікальним процесом змін відкритої системи у просто-

рі та часі. Другого підходу дотримуються такі вчені, які визначають 

розвиток як процес формування нової відкритої системи, який вираже-

ний у якісній зміні складу, структури і способу функціонування систе-

ми, що виявляється у кризовій формі та спрямований на досягнення 

цілей підприємства. Інші вчені розуміють розвиток як унікальний про-

цес трансформації відкритої системи в просторі та часі, що характери-

зується постійною зміною цілей його існування шляхом формування 

нової відкритої системи і переводом його в нову траєкторію розвитку. 
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Розвиток буває або екстенсивним, тобто проявом і збільшенням 

уже маючого, або інтенсивним, тобто виникненням якісно нових форм. 

З іншої сторони, розвиток буває або екзогенним, тобто несправжнім 

розвитком, обумовленим тільки з зовні, навколишнім світом, або ендо-

генним, тобто дійсним розвитком, джерело якого знаходиться усере-

дині самого що розвивається. Гумеров Ш.А. розрізняє три форми роз-

витку: ринковий розвиток, відображає процес розширення кола спо-

живачів, клієнтури; організаційний розвиток, відображає процес роз-

витку індивідуума, груп, сфер відповідальності, систем управління, 

ініціатив тощо; діловий розвиток – це спрямування ресурсів туди, де 

вони мають забезпечити максимальну конкурентоспроможність протя-

гом максимально великого терміну часу [2]. 

Розвиток підприємства є незворотним процесом, який забезпечує 

переходи від різних станів за допомогою змін. Першоосновою розвит-

ку підприємств слід вважати різноманітні зміни (внутрішнього та зов-

нішнього характеру), які виступають результатом взаємодії економіч-

них предметів (об'єктів), їх різних властивостей, рис і параметрів. Со-

ціально-економічні зміни у системі підприємства носять об'єктивний 

характер, тобто не залежать від бажання людини (керівництва, праців-

ників тощо). 

Розвиток призводить як до покращення внутрішнього стану підп-

риємства, ефективності використання його ресурсів, так й до підви-

щення зовнішніх переваг підприємства над конкурентами. Оцінка вну-

трішніх складових найбільш повно відображається через показник по-

тенціалу підприємства, а зовнішніх – показником його конкуренто-

спроможності. 

Метою управління розвитком підприємства можна вважати 

підвищення рівня потенціалу й конкурентоспроможності підприємст-

ва. При цьому підвищення рівня потенціалу підприємства є внутріш-

нім проявом розвитку, а збільшення конкурентоспроможності – зовні-

шнім проявом розвитку підприємства. 
 

1.Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, мо-
делі / Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України; Харків-

ський національний економічний ун-т. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с. 

2.Гумеров Ш.А. Развитие и организация // Системные аспекты концепции разви-
тия: Сб. трудов. – М.: ВНИИСИ, 1985. – С. 70– 76. 
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ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 

Бугаєць Н.А. 

Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Тривалий час саме поняття «управління персоналом» у вітчизня-

ній управлінській практиці було відсутнім, хоча в системі управління 

кожної організації існувала підсистема управління кадрами та соціаль-

ного розвитку колективу. Однак роль їх у системі управління персона-

лом була і залишається поки ще незначною, діяльність їх має здебіль-

шого формальний характер. Основну частину роботи щодо управління 

персоналом виконують переважно лінійні керівники, які досить часто 

недостатньо підготовлені до цієї діяльності і не отримують при цьому 

необхідної консультативної та методичної допомоги. Нерозвиненість 

кадрових служб, непідготовленість керівників до управлінням персо-

налом не може не маги негативних наслідків для діяльності кожної 

організації, гальмує процес їх подальшого розвитку. Варто зазначити, 

що управління персоналом є елементом соціального управління, під 

яким традиційно розуміється управління людьми та їх колективами  

У найбільш загальному вигляді управління в науці державного 

управління визначається як діяльність суб’єкта, що виражається в ці-

леспрямованому, організуючому впливі на об’єкт управління, який 

здійснюється з метою приведення останнього в бажаний для суб’єкта 

стан. 

Науковці зазначають також, що управління персоналом підпри-

ємства – багатобічний, складний та специфічний процес. З цим можна 

погодитись, оскільки персонал є найбільш складним для управління, 

бо кожна людина – цілісна, неповторна, ціннісна особистість, яка має 

власні соціально-психологічні якості та характерологічні особливості. 

Основними елементами всієї системи менеджменту персоналу є “пер-

сонал”, “працівники”, “кадри”, які можуть виступати як об’єктом, так і 

суб’єктом управління [1]. Така подібність наведених категорій являє 

собою, на нашу думку, головну специфічну особливість управління 

персоналом.  

Розрізняють такі підходи до управління персоналом: інституціо-

нальний, змістовний та організаційний.  В контексті інституціонально-

го підходу слід розглядати визначення, в яких управління персоналом 

розглядається як різноманітна діяльність різних суб’єктів (частіше за 

все виділяють спеціалізовані служби управління персоналом, керівни-

ків вищої та середньої  ланок), що спрямована на реалізацію цілей 

стратегічного розвитку підприємства, виконання тактичних завдань, 
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ефективного використання зайнятих працівників [2,3]. Переваги цього 

підходу полягають в тому, що він свідчить про багато суб’єктність 

управління персоналом і необхідність розподілу функцій між різними 

виконавцями та узгодження їхніх дій.  

Змістовний підхід до проблеми, що розглядається, заснований на 

виділенні функції управління персоналом, виділенні її цілей та завдань 

у рамках функціонування підприємства як системи. Тут акцент ро-

биться на змісті того, чим повинні займатися суб’єкти управління в 

цілому в процесі управління персоналом. 

Ці положення випливають з досліджень у галузі економіки та со-

ціології праці. Привабливість цього підходу в тому, що він більш точ-

но відображає сутність і зміст управління персоналом, відрізняючись 

від інших процесів управління, підкреслюючи тим самим його специ-

фіку. 

На відміну від інших підходів, мова йде про взаємодію об’єкта та 

суб’єкта, визначаються механізми, технології, засоби та процедури 

реалізації функцій управління персоналом. Перевагою таких визначень 

є те, що вони націлюють на необхідність досліджень, мета яких – вста-

новити, за допомогою яких засобів можна досягти запланованих цілей, 

впливати на робітника чи колектив для того, щоб привести якісні та 

кількісні характеристики у відповідність до вимог підприємства та 

зовнішнього середовища. 

Кожний підхід має право на життя, однак жоден з них не висвіт-

лює всього комплексу проблем, які формують сутність процесу управ-

ління персоналом. Кожен з них лише акцентує увагу на одному з аспе-

ктів єдиного цілого. Їх сполучення дасть змогу уявити управління пер-

соналом як багатогранну, багатоаспектну систему. Виходячи з цього, 

можна сказати, що управління персоналом є відносно автономною і 

специфічною функцією загальної системи управління підприємством, 

що вбирає в себе сукупність методів впливу на поведінку людини в 

процесі трудової діяльності. 
 

1. Ященко Б. Оцінка персоналу як основа кадрового менеджменту// 
Україна: аспекти праці. – 2000. – № 4. – с. 33-35. 

2. Вакуленко А. Концепція управління персоналом в системі менеджме-

нту якості  // Персонал. – 2001. –№2 
3. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект 

эффективности): Учеб.-метод. Пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: МАУП, 1997. – 

300с. – Библиогр.: с. 295-298.  
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Нарожна А.М. 

Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Передумови неефективного споживання енергоносіїв були закла-

дені ще в минулому столітті. Промисловість України, в основному, 

продовжує працювати на устаткуванні й за технологіями минулого 

століття. Основні фонди більшості підприємств застаріли й морально, і 

фізично і є енерговитратними. Розвитку енергоефективності й енерго-

збереження на сьогоднішній день перешкоджає й ряд правових, еко-

номічних, організаційних і технічних недоліків, що існують як на бі-

льшості українських підприємств, так і на рівні регіонів і країни в ці-

лому. Підприємства для успішної діяльності повинні обов'язково вра-

ховувати весь комплекс зовнішніх факторів, незважаючи на те, що ак-

тивно впливати на них не можуть: 

1) невизначеність перспектив розвитку регіонального паливно-

енергетичного комплексу, що викликає в підприємств прагнення до 

будівництва власних джерел енергії (при цьому передбачається, що 

вартість власних енергоносіїв з урахуванням їх транспорту буде ниж-

че, ніж при централізованому енергопостачанні); 

2) недосконалість законодавчої бази регіонів і країни, що харак-

теризується не тільки складністю й рухливістю, але й значною неви-

значеністю й суперечливістю; 

3) суперечливі дії державних органів по регулюванню діяльності 

підприємств енергетики; 

4) непередбачуваність зміни цін і тарифів на паливо й енергію; 

5) екологічна обстановка в регіонах. 

6) нерозвиненість ринку енергозберігаючого устаткування й пос-

луг із впровадження заходів щодо енергозбереження. 

7) недостатнє пророблення схеми фінансування заходів щодо 

енергозбереження з інших джерел, крім власних коштів підприємства. 

8) відсутність діючого механізму заохочення підприємств, що 

впроваджують енергозберігаючі заходи.  

На цю групу факторів, на відміну від зовнішніх, підприємства 

можуть активно впливати й практично знизити їхній негативний вплив 

до певного мінімуму. Тому для більшості підприємств (особливо енер-

гоємних) є об'єктивною необхідністю розробка Концепції по організа-

ції системи раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів  

і енергозбереження, а також механізмів її реалізації  [1]. 
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Системний підхід являє собою методологію дослідження, в основі 

якої лежить розгляд об'єкта як цілісної безлічі елементів у сукупності 

відносин і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи [32].. 

Системний підхід до енергозбереження формується на основі по-

будови раціональної послідовності. Для цього застосовується так зва-

ний енергоаудит. Енергетичне обстеження (енергоаудит) проводиться 

з метою визначення шляхів швидкого й ефективного зниження витрат 

на енергоресурси, скорочення й виключення непродуктивних видатків 

(втрат), оптимізації або заміни технології виробництва.  

Енергоаудит умовно можна розділити на чотири основних етапи: 

- ознайомлення з підприємством, збір і аналіз необхідної інфо-

рмації, складання програми обстеження. На цьому етапі провадиться 

уточнення обсягів і строків проведення роботи.  

- обстеження підприємства. У тому числі: розробка докладних 

балансів по всіх енергоресурсах, виявлення основних споживачів і "во-

гнищ" нераціональних втрат енергоресурсів; проведення необхідних 

випробувань і інструментальних вимірів.  

- розробка енергозберігаючих проектів і заходів. Визначення 

технічного й економічного ефекту від їхнього впровадження. Форму-

вання програми енергозбереження підприємства.  

Системний підхід до енергозбереження в рамках певного підпри-

ємства може здійснюватися лише при розгляді комплексного підходу 

до зниження споживання енергоносіїв, впроваджені інноваційних і 

сучасних технологій у технологічному процесі, застосування техноло-

гій, що використовують альтернативні й поновлювані джерела енергії, 

впровадження прогресивних технологій у системах теп-

ло/холодопостачання, вентиляції, освітлення. Але не менш важливим 

фактором, поряд із зазначеними, а можливо навіть першорядним, є 

формування культури енергозбереження серед працівників підприєм-

ства.  
 

1.Яковенко Л. І. Світовий досвід розробки програм енергозбереження / Л. І. Яко-

венко, О. С. Максименко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових 

праць. – Випуск 255: В 9 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009р. – С. 388–398. 
2.Горошкова, Л. А. Системний підхід до управління енергозбереження на ме-

зорівні / Л. А. Горошкова, В. П. Волков // Вісник Приазовського державного технічного 

університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 31, Т. 1. – С. 133–
139. – (Серія : Економічні науки). 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 

СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Бриль Ю.О. 

Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Останнім часом термін корпоративної культури, особливо це сто-

сується великих за розміром організацій, все більше привертає увагу 

як теоретиків, так і практиків управління. Для України ця категорія 

досить нова і з наукової точки зору недостатньо висвітлена навіть за 

кордоном.  

Тож перш ніж дати визначення корпоративної культури, вважа-

ється за потрібне, почати з терміну культури , хоча це досить складне 

питання у контексті менеджменту. Розкриття змісту корпоративної 

культури  базується на визначенні категорії «культура». 

У науковій літературі снують різні підходи до тлумачення тієї 

сторони соціальної реальності, що знаходиться в рамках поняттям 

«культура». Під час міжнародного філософського конгресу у 1980 році 

було наведено більше 250 трактовок цього поняття. За приблизними 

підрахунками, різні джерела налічують близько 500 визначень культу-

ри, це свідчить про досить активне засвоєння дослідницького просто-

ру, пов’язаного з цим поняттям, з однієї сторони, а з іншої, про вузьку 

специфіку терміну культури. 

Наприкінці двадцятого століття у вітчизняній науці теж виникли 

два нових підходи до сприйняття загальної природи культури. Перший 

проявився в розумінні культури як особливого процесу творчої діяль-

ності, а другий - як специфічний спосіб людської діяльності. Спільне у 

їх інтерпритації полягало в діяльнісному трактуванні культури, хоча в 

той самий час, обґрунтування такої інтерпретації суттєво розрізнялися. 

Тож прибічники другої теорії уявляли предметом свого дослідження 

питання, відносно загальною характеристикою культури як якоїсь уні-

версальної властивості суспільного життя людей [1]. 

Корпоративна культура відноситься до основних концепцій теорії 

управління, і протягом останнього десятиліття категорія «культура» 

зайняла гідне місце у вивченні господарської діяльності організацій. 

Прояви корпоративної культури в організації відчуваються відразу, бо 

саме культура, яка сприяє адаптації «новачків» і поведінку «старожи-

лів», знаходить підтвердження в ідеології кожного рівня управління, 

перш за все, вищого керівництва, впровадженої в конкретну стратегію 

організації [2]. 

Корпоративна культура - один з найбільш ефективних засобів за-

лучення та мотивація працівників, враховуючи те, що основу мотивації 
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поведінки персоналу складають цінності та потреби, що спонукають 

працівника до конкретних вчинків, тому корпоративна культура може 

створити особливу мотиваційну площину,  яка зможе об’єднати  пра-

цівників задля творчої та ефективної роботи, як  на власну користь, так 

і на користь організації [3]. 

Культура кожної організації або установи ґрунтується на наборі 

загальнонаукових та спеціальних принципів, таких як: початкові тео-

ретичні положення, найважливіші вимоги, що використовуються у 

якості правил, дотримання яких забезпечує ефективний розвиток орга-

нізації. Згідно з принципів, ми розуміємо основні правила, на яких ба-

зуються процеси аналізу, формування, оцінки, вивчення та підтримки 

корпоративної культури. Ці принципи поділяються на основні прин-

ципи формування корпоративної культури та принципи ціннісних орі-

єнтацій формування корпоративної культури. 

Принципи формування корпоративної культури, в цілому, відо-

бражають специфіку організації, галузі тощо, а також бажані парамет-

ри формованої корпоративної культури.  

Таким чином, на підставі вищеперерахованого, можна зробити 

висновок, що культура як прямо, так опосередковано має великий 

вплив на всі процеси, що протікають усередині підприємства. Профе-

сійне управління культурою сприятиме достатньо ефективному функ-

ціонуванню та розвитку організації в цілому, проте все залежить пев-

ним чином від самого процесу управління.  
 

1.Захарчин Г. М. Механізм формування організаційної культури на підприємстві / 

Г. М. Захарчин // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 241–
248.  

2.Палеха Ю. І. Культура управління та підприємства : навч.-метод. посібник / Ю. 

Палеха, В. Кудін. – К. : МАУП, 1998. – 96 с.  
3.Мельник П. І. Корпоративна культура як чинник успішності компанії [Елек-

тронний ресурс] / П. І. Мельник, М. І. Зелена // Причорноморські економічні студії. - 

2016. - Вип. 4. - С. 67-70. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Борисенко О.М. 

Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Розвиток ринкових відносин в Україні є неможливим без ефекти-

вного та стабільного зростання економіки та виробництва конкуренто-

спроможної продукції, що відображає не лише ефективність діяльності 

окремого підприємства, але і економіки країни загалом.  

У широкому розумінні конкурентоспроможність означає мож-

ливість вигравати в змаганнях за попит споживача. Що стосується 
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сфери економіки, то конкурентоспроможність – це наявність певних 

властивостей, що дають переваги для суб’єкта в економічному змаган-

ні. Слід зазначити, що конкурентоспроможність – багатогранна еко-

номічна категорія, яка розглядається на різних рівнях, оскільки 

суб’єктами конкурентної боротьби можуть виступати різні об’єкти: 

підприємства, продукція, корпорації, галузі, окремі країни та їх групи 

[1]. 

Конкурентоспроможність окремого підприємства на певному се-

гменті товарного чи регіонального ринку виступає як узагальнююча 

оцінка його конкурентних переваг в питаннях формування ресурсного 

потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої за-

вдяки цьому ефективності функціонування господарчої системи, які 

мають місце на момент чи протягом періоду оцінювання. 

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ре-

сурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що во-

но є більш прибутковим, чим його головні конкуренти. Це одночасно 

передбачає, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів 

та послуг, та його продукція користується постійним попитом спожи-

вачів. 

Можна визначити наступні основні напрямки підвищення конку-

рентоспроможності підприємства: 

1.Вибір конкурентної стратегії підприємства. 

2.Інформаційне забезпечення системи управління на підприємст-

ві. 

3.Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 

4.Удосконалення системи обліку  та аналізу на підприємстві. 

5.Удосконалення фінансового менеджменту на підприємстві. 

6.Системний підхід до диверсифікації та планування виробницт-

ва. 

7.Досягнення ефекту синергії  в системі управління конкуренто-

спроможністю. 

8.Удосконалення системи управління персоналом і трудовою мо-

тивацією. 

Кожний з наведених 8 програмно-цільових комплексних блоків 

повинен відображати необхідні дії, конкретні техніко-технологічні, 

економічні, організаційні  заходи у їх взаємозв’язку та взаємозалежно-

сті, реалізація кожного з яких сприятиме підвищенню конкуренто-

спроможності підприємства [2]. Кожен з блоків може розглядатися як 

система, що включає різноманітні системоутворюючі компоненти. 

Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства 

мають формуватися, перш за все, за рахунок вибору конкурентної 
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стратегії підприємства. Фірма має визначитися, у чому хоче здобути 

конкурентні переваги: за рахунок контролю за витратами, диференціа-

ції чи фокусуванні на окремому сегменті ринку.  Забезпечення конку-

рентоспроможності підприємства передбачає формування товарно-

ринкової, ресурсно-ринкової, технологічної, соціальної, фінансово-

інвестиційної, інтеграційної, управлінської стратегій. 

Визначені напрямки підвищення конкурентоспроможності підп-

риємства відображують агреговані комплекси дій з її забезпечення. 

Через складність та багатогранність проблеми конкурентоспроможно-

сті важко врахувати всі організаційно-економічні, технічні способи 

розв’язання задач з високим ступенем деталізації. Завдяки групуванню 

напрямків можна здійснювати цілеспрямований пошук шляхів спря-

ження усіх основних компонентів управління підприємством для дося-

гнення конкурентоспроможності. 
 

1. Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції 
шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми 

економіки. – 2008. – №1 (79). – с.26-34 

2. Управління конкурентоспроможністю підприємства:навч. посіб./С.М. Климен-
ко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась [та ін.]; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. 

екон. ун-т ім. В. Гетьмана".– К.:КНЕУ,2008. – 515 с. 

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ В РОЗВИТКУ МІСТА 
 

Галай А.О. 

Науковий керівник – Волкова М.В., канд екон. наук, доцент 
 

Під час розробки стратегії міста, зазвичай, беруть до уваги три 

основні проблеми. Перша: як стратегія буде фінансуватися, і, в свою 

чергу, які економічні вигоди вона може принести. Друге: навколишнє 

середовище міської інфраструктури, його вплив, а іноді і його власна 

стійкість. Три: як заручитися підтримкою місцевих зацікавлених сто-

рін для реалізації проекту. Беручи до уваги екологічні, економічні та 

управлінські аспекти сталого розвитку, соціальний вимір часто є ниж-

чим пріоритетом. Розробники іноді оцінюють вплив встановлених 

планів на соціальний стан і здоров'я, але не враховують соціальні фак-

тори при плануванні і проектуванні. Міста – динамічні місця. Громад-

ські зони, житло і транспортні вузли надають унікальну можливість 

для розробників створювати потенційні позитивні соціальні наслідки 

та вигоди, які сприяють державному розвитку в цілому. 

Розробники досліджують, як планувальники, дизайнери і будіве-

льники можуть інтегрувати соціальні цілі в ключові етапи планів роз-

витку, від концепції схеми, вибору дизайну до поточного моніторингу 

та оцінки, щоб забезпечити тривалі соціальні вигоди для спільнот. Ця 
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ідея «соціальної стійкості» - успішного функціонування і довгостроко-

вого існування спільнот - розвивається. Є кілька чітких прикладів того, 

як ця виникає парадигма може працювати для поліпшення практики 

міського розвитку в країнах, що розвиваються.  

Великомасштабні політичні рішення мають далекосяжні соціальні 

наслідки, в той час як мелкомасштабні міські проекти можуть вплива-

ти на взаємодію людей один з одним. Сьогодення вимагає від розроб-

ників стратегій ураховувати соціальні і культурні наслідки проектних 

рішень для конкретних спільнот і контекстів. Потім вони повинні до-

класти зусилля в своїх проектах для підтримки аналогічних позитив-

них результатів. Спосіб, яким соціальний внесок включається в міське 

проектування і будівництво, вимагає постійного моніторингу і оцінки. 

Це забезпечує досягнення соціальних цілей, виконання планів і кращу 

інформованість майбутніх проектів.  

Хоча соціальна сфера ще не отримала той уваги, якої вона заслу-

говує, вона розвивається в розумінні необхідності враховувати соціа-

льну стійкість. Соціальна стійкість може позитивно впливати на міські 

спільноти, це існування чітких, переконливих прикладів такого мис-

лення в реальному світі. 
 

1. Paul G. Lewis ; Max Neiman/ Custodians of Place : Governing the Growth and 
Development of Cities 

2. Howard Gillette Jr/ Civitas by Design : Building Better Communities , from the 

Garden City to the New Urbanism 
3. William H. Whyte/ City : Rediscovering the Center 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ПРОЦЕСНИЙ ПІДХОДИ В  

УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Білецька І.П. 

Керівник – Боровик М.В., канд. екон. наук, доцент  
 

В питаннях організації основних бізнес-процесів українські виро-

бники перебувають на рівні 60-х років минулого сторіччя, що характе-

ризується переважно тим що в економіці підприємств пріоритет відда-

ється виробництву, головне завдання зводиться до пошуку шляхів зро-

стання обсягів випуску продукції (тобто економії на масштабах) і під-

вищення ефективності виробництва (або оптимізації завантаження 

потужностей). Тривалість «життя» продукції, особливо промислової, 

складає в середньому понад 10 років, оновлення асортименту відбува-

ється повільно і болісно для підприємств. Також українські підприємс-

тва не завжди готові до реальної конкуренції, особливо у глобальному 

аспекті. Передовим вважається масове виробництво, коли досягається 

максимальне завантаження виробничих потужностей, при цьому рі-
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вень браку та некондиційних виробів переважно складає 10% і більше. 

Запас матеріалів і комплектуючих на підприємстві забезпечує його 

роботу від 6 місяців до року, а головним «багатством» підприємства 

вважається наявність великого обсягу запасів. На підприємстві домі-

нує «позамовна система планування» та її модифікації (комплектно-

вузлова тощо), а планування базується на минулому досвіді (принципі 

«планування від досягнутого». 

У сучасному управлінні використовують два принципи менедж-

менту:  процесний та функціональний. Всі інші – тільки можливі ком-

бінації у різному співвідношенні двох згаданих.  

Сутність функціонально-орієнтованого управління (ФОУ) поля-

гає в контролі над виконанням співробітниками їх функцій і суворому 

виконанні працівниками вказівок керівника. Норма керованості, тобто 

науково обґрунтована кількість підлеглих, яких можна контролювати, 

складає 7 працівників. Визначальний параметр ефективності - профе-

сійна кваліфікація керівника, оскільки він сам розподіляє сфери діяль-

ності між підлеглими. І відносно низька сфера керованості пояснюєть-

ся тим, що керівник повинен контролювати виконання всіх технологій, 

а це непросто. У сучасних умовах цей підхід управління вважається 

неефективним з певних причин. По-перше, в ФОУ вищі ланки управ-

ління ієрархічної структури, делегують визначені управлінські функції 

на нижчі рівні. При цьому начальник оцінює результати праці підлег-

лих, а останні  прагнуть догодити, в першу чергу, керівництву, а вже 

потім – споживачеві товарів або послуг організації. До того ж, при 

ФОУ відсутня відповідальність за кінцевий результат, так як кожен 

окремий працівник зацікавлений тільки у виконанні своїх функцій. 

По-друге, при ФОУ ускладнена ув'язка найпростіших завдань в 

цілісну технологію виробництва конкретного товару або послуги, і 

просто відсутній формалізований опис такої технології. Це призводить 

до серйозних інформаційних розривів в роботі. 

По-третє, при ФОУ утруднений інформаційний обмін між окре-

мими ланками управління, що призводить до збільшення постійних 

витрат, затримок у генерації адекватних рішень управлінського харак-

теру, і, насамкінець – зменшення споживачів. 

По-четверте, ФОУ призводить до високих витрат на марну робо-

ту: узгодження, взаємодію, контроль тощо. Крім того, будь-якому но-

сієві інформації притаманна така риса, як доповнення інформації, що, 

в кінцевому випадку, є причиною спотворення суті повідомлення.  

На відміну від функціонального процесний підхід розглядає  «бі-

знес-процес» як ланцюжок послідовності операцій, націлений на отри-

мання  результату, який можу бути виміряним за кількісними та якіс-
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ними показниками. У будь-якого бізнес-процесу є певні ресурси (вхо-

ди) і результати (виходи), які також вимірюються кількісно та якісно. 

Входи і виходи є об'єктами впливу (управління та контролю). В цьому 

випадку контролюються не процеси всередині, а початкові та кінцеві 

точки – межі (кордони) бізнес-процесів, тобто реально делегуються 

повноваження виконавцям, які самі вибирають ту технологію вико-

нання роботи, що забезпечить отримання потрібного ефекту (результа-

ту). Керівник тут вже виступає не функціональним керівником, а 

управлінцем, зацікавленим у досягненні поставленої мети. Головним 

критерієм результативності при процесному управлінні є отримання 

кінцевого результату структурним підрозділом або окремим виконав-

цем підприємства. Норму управління в цьому випадку можна збільши-

ти до 12 ± 5 осіб, що і обумовлюється «визволенням» менеджера від 

зайвих функцій контролю за технологією та реальним поданням вико-

навцем кінцевих результатів. Ця технологія дає змогу суттєво зменши-

ти  кількість працюючих за рахунок оптимізації потрібних функцій та 

запровадити ефективні стимули мотивування діяльності працюючих. 
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СУТНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО 

РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Фомічова Ю.В.  

Керівник – Боровик М.В., канд. екон. наук, доцент  
 

Комунікації як невід'ємна частина управління стали розглядатися 

в рамках стратегічного управління підприємствами, коли стало зрозу-

міло, що сучасний бізнес залежить не тільки від економічних, а й від 

ряду інших факторів, дуже залежних від існуючих на підприємстві  

комунікації. Отже, основним завданням сучасного виробництва є не 

збільшення його ефективності (економічний фактор), а адаптація лю-

дей до змін за рахунок впровадження більш ефективних технологій 

(психологічний чинник, пов'язаний із створенням компетентної моти-

вації персоналу). Формування мотивації співробітників для роботи в 

цій фірмі стає ключовим моментом у роботі з персоналом в цілому. 

Для ефективного просування товарів на ринку, наповнених подібними 

продуктами, ключовим є формування відповідного ставлення до про-
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дукту споживачів і відповідальність за впровадження агентів і дилерів, 

що також неможливо без ефективної системи зв'язку. Таким чином, 

економіка переговорів полягала в зміні існуючої економіки. У той же 

час враження, що люди знайшли велику свободу, є оманливим, оскіль-

ки фактично змінилися лише методи управління. 

Нормою ведення бізнесу стало обов'язкове консультування та пе-

реговори по всім більш-менш важливим питанням. І тому, як люди і 

підприємства набагато частіше стали вступати в контакти і підтриму-

вати відносини з великим числом людей, істотно різняться між собою 

з точки зору інтересів і системи цінностей. Є ще одна причина, через 

яку стратегічне управління комунікаціями сьогодні так популярно. 

Йдеться про взаємини підприємства з навколишнім середовищем в 

період кризи. Встановлено, що результат комунікацій в умовах кризи 

значною мірою зумовлюється відносинами, що існували між підпри-

ємствами і цими групами в докризовий час, рівнем довіри, яке зуміла 

завоювати організація у зовнішньому середовищі. 

Розкриваючи суть комунікаційного менеджменту, як чинника 

підвищення ефективності управління саме економічними системами, 

доцільно підкреслити його двоєдину природу [1]. 

З одного боку, комунікаційний менеджмент є невід'ємною части-

ною теорії управління економічними системами. Він розглядає взає-

модію та взаємозв'язок елементів часу та простору, які формують та 

ефективно використовують усі типи капіталу економічних систем, а 

також закони обміну інформацією, знаннями та інтелектуальною влас-

ністю у процесі формування та розвитку економічної системи, а з ін-

шого боку, як самостійна професійна діяльність виробника, посеред-

ника і споживача з реалізації комунікаційної стратегії, сформованої 

відповідно до мотивів, установок, інтересів, відносин і конкретних 

цілей кожного суб’єкту господарських відносин. Таким чином, можна 

зробити висновок про місію комунікаційного менеджменту: форму-

вання і реалізація стратегії приросту цінності людини як суб'єкта гос-

подарювання через збільшення всіх видів капіталу економічної систе-

ми [2].  

Останнім часом все більше оцінюється здатність підприємств до 

досягнення взаєморозуміння та співпраці з контактними аудиторіями, 

чиї члени живуть, працюють, співпрацюють та конфліктують із гро-

мадськістю. Тому практично немає підприємств, в яких не було б ко-

мунікаційних проблем та необхідності їх професійного вирішення. 

Проблеми з комунікацією безпосередньо пов'язані з комунікацій-

ними потребами підприємства. Часто потреби в комунікації ідентифі-

куються з інформаційними потребами, тобто потребою в різних видах 
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інформації (як ідентифікація інформації з комунікацією, мас-медіа з 

масовим спілкуванням) [3]. 

До комунікаційних потреб підприємства можуть бути віднесені як 

потреби в інформації (нових відомостях, зменшують невизначеність 

знань про будь-який об'єкт), так і власні комунікаційні потреби, тобто 

потреби в спілкуванні або згуртовані навколо підприємства  громадсь-

кості (в тому числі внутрішньої), а також потреба в ефективному зво-

ротному зв'язку. Наочним прикладом неефективних контактів з «бажа-

ними» аудиторіями можуть служити взаємини підприємства зі ЗМІ 

(засобами масової інформації). 

Таким чином, можна зробити висновок, що комунікаціями треба 

та потрібно керувати. Отже, існує потреба в комунікаційному менедж-

менті. Метою управління комунікаціями як системою є формування та 

використання всіх видів капіталу економічної системи шляхом органі-

зації комунікативного простору для створення додаткової вартості, що 

є основою економічного зростання та забезпечує конкурентоспромож-

ність економічної системи. 

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки комунікаційний 

менеджмент стає індикатором ціннісної орієнтації суспільства, його 

прагнення до модернізації. 
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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Гнєдіч С. Ю. 

Керівник –  Боровик М.В., канд. екон. наук, доцент  
 

Важливою умовою ефективної діяльності та розвитку будь-якого 

суб’єкту господарських відносин в сучасних умовах господарювання є 

здатність хвидко реагувати на появу нових ринкових можливостей та 

використовувати свій конкурентний потенціал. В таким умовах клю-

чового значення набуває сталий розвиток підприємства. Для прийняття 

необхідних управлінських рішень необхідна наявність відповідного 

інформаційного забезпечення процесу управління, що дозволяє своє-

часно та адекватно характеризувати стан внутрішніх процесів та зов-

нішнього середовища підприємства. Саме тому важливим завданням є 

створення системи інформаційного забезпечення, яка дає змогу збира-
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ти і опрацьовувати зовнішню та внутрішню інформацію, необхідну для 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення роз-

витку підприємства [1]. 

У сучасному світі будь-яка діяльність людини в межах діяльності 

підприємства базується на процедурах збирання, оброблення та пере-

дачі інформації. 

Забезпечення діяльності підприємств інформаційними ресурсами, 

створення умов їх ефективного використання – основне завдання їх 

інформаційної системи. Найважливіша її складова це система інфор-

маційного забезпечення діяльності підприємства розробки, прийняття 

та реалізації управлінських рішень. В умовах конкуренції значно зрос-

тає значення усіх видів інформації, що особливо важливо для забезпе-

чення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. 

Будь-яка діяльність людини ґрунтується на інформації. Термін 

«інформація» визначає відомості, дані та отримані на її основі знання 

про реально існуючі процеси і об'єкти сучасного світу, а також про їх 

зв'язки та взаємодію, що доступні для практичного використання будь-

якою людиною [2]. Однією з головних властивостей інформації є те, 

що вона збільшує рівень знань про об'єкти та явища реального всесві-

ту, тобто зменшує міру існуючої невизначеності та неповноти знань 

про нього [3]. 

Серед основних характеристик інформації слід виділити що вона 

представляє собою: будь-які відомості, а саме інформація несе в собі 

щось нове, що зменшує існуючу невизначеність; існує поза її творцем, 

а саме знання відчужені від носія інформації; повідомлення, оскільки 

інформація виражена певною мовою у вигляді знаків; інформація у 

вигляді повідомлення може бути записана на матеріальному носії, тоб-

то повідомлення є формою передачі інформації; повідомлення доступ-

не для відтворення без участі його автора; передається через канали 

суспільної комунікації [2]. 

Головна мета інформаційного забезпечення управління діяльніс-

тю підприємства є створення системи взаємопов’язаних і взаємодо-

повнюваних показників, які дозволяють одержати всебічну кількісну і 

якісну характеристику об’єктів управління. 

Інформаційне забезпечення діяльності підприємства повинно від-

повідати певним вимогам, основними з яких є: цілісність;  вірогідність; 

захист від несанкціонованого доступу; контроль; адаптивність; гнуч-

кість; стандартизація та уніфікація; мінімізація введення та виведення 

інформації. 

Інформаційне забезпечення управління підприємством здійсню-

ється наданням необхідної інформації в необхідне місце на основі 
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встановлених процедур із заданою періодичністю. На будь-якому під-

приємстві є дані, інформація, та отримані та їх основі знання, які збері-

гаються на матеріальних носіях та в головах співробітників. Інформа-

ційні ресурси підприємства, які зберігаються на матеріальних носіях, 

відносять до формалізованих, які зберігаються в знаннях співробітни-

ків – до неформалізованих.  

Інформаційними ресурсами, як будь-якими іншими ресурсами 

підприємства, можна управляти. Суть управління інформаційними 

ресурсами полягає у: оцінці інформаційних потреб на кожному рівні 

управління підприємством та в рамках кожної функції управління;  

вивченні і раціоналізації документообігу підприємства; стандартизації 

та уніфікації типів і форм документів які використовуються в діяльно-

сті підприємства; типізації інформації і даних у електронному вигляді;  

подоланні проблеми несумісності типів даних; створенні системи уп-

равління даними тощо [4]. 
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політехніка», 2009.  652 с. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА 

УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Щербина М.Д. 

Науковий керівник – Великих К.О., канд. екон. наук, доцент 
 

Зростаючий інтерес до такого явища, як лояльність працівників 

до свого підприємства, пояснюється тим, що сьогодні персонал вважа-

ється фактором конкуренції, а лояльність працівників організації розг-

лядається як конкурентна перевага. Менеджери вважають зміцнення 

лояльності працівників ефективним механізмом підвищення ефектив-

ності підприємства. Компанії роками здійснювали інвестиції в лояль-

ність клієнтів за допомогою програм, стимулів, операцій з обслугову-
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вання клієнтів тощо. Тим часом, не так багато уваги було приділено 

сегменту, який виявив прямі кореляції щодо утримання клієнтів: залу-

чення та лояльність співробітників. Коли організація вирішує найняти 

нових співробітників, вона навчає їх, вкладає кошти в стажування та 

всі необхідні технології, зрозуміло, вона очікує, що персонал зали-

шиться на робочому місці якомога довше. Лояльність персоналу увій-

шла у ділове життя нових поколінь та змінила їхні робочі звички.  

Важливість вивчення лояльності персоналу обумовлена багатьма 

причинами. Перш за все, на українському ринку праці стрімко знижу-

ється кількість працездатного населення, внаслідок чого зростає кон-

куренція роботодавців за висококваліфікованих фахівців. Для цього 

потрібно докласти більше зусиль і витрат, щоб залучити, а головне, 

утримати кваліфікований персонал. 

Лояльність персоналу вже давно на порядку денному HR-фахівців 

і вони переконані в тому, що створення лояльності у працівників - 

найкраще вкладення коштів, здатне швидко і значно підвищити ефек-

тивність бізнесу. Лояльні працівники, зазвичай, готові змиритися з 

виникаючими труднощами бізнесу, прийняти необхідні організаційні 

зміни. Якщо в компанії працюють лояльні працівники, то вони не тіль-

ки самі прагнуть якнайкраще виконати свою роботу, але, як правило, 

спонукають до цього і своїх колег. Лояльність - важлива умова безпеки 

компанії, що має значний вплив на довіру працівників. Це також є 

умовою їх високої професійної мотивації, яка, в свою чергу, впливає 

на всі аспекти бізнесу. Лояльний співробітник (а ще краще, команда 

лояльних співробітників) підвищать прибуток та допоможуть досягти 

поставлених цілей. 

По-друге, численні дослідження показали, що лояльність праців-

ників позитивно впливає на прибуток компанії. Так, згідно з опитуван-

ням WorkUSA, прибуток компаній з високим рівнем лояльності праці-

вників на 22 % більший, ніж у компаній із середньою лояльністю і на 

46 % вище, ніж рівень прибутку компаній з низькими показниками 

лояльності. Крім того, було виявлено взаємозв’язок між лояльністю 

працівників та лояльністю клієнтів: у міру збільшення лояльності пра-

цівників на 1 % лояльність споживачів до продукції підприємства зро-

стає на 1,25 %, що, в свою чергу, призводить до збільшення його при-

бутку в наступному періоді на 1,11 % [1]. 

Крім того, лояльні працівники у 90 % випадків готові рекоменду-

вати свою компанію іншим як хороше робоче місце, а в 55 % випадків 

вони готові відхилити пропозиції щодо роботи від інших компаній [2]. 

На основі тлумачень поняття «лояльність персоналу» підкресли-

мо його основні особливості: 
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- соціально-психологічні відносини між працівником та організа-

цією; 

- емоційна прихильність працівника до організації, готовність за-

лишатися її частиною; 

- прийняття працівниками цінностей та цілей організації, позити-

вної поведінкової моделі; 

- добровільне дотримання офіційно незалежних зобов’язань, що 

відповідають цілям та інтересам організації. 

Підсумовуючи викладене, ми можемо визначити лояльність пер-

соналу як соціально-психологічні відносини між працівником та орга-

нізацією, в яких працівник має емоційну прихильність до організації та 

бажає залишатися її частиною, поділяє та приймає цінності та цілі ор-

ганізації та готовий добровільно діяти в її інтересах. 

Таким чином, підвищення лояльності допоможе вирішити нага-

льну соціально-економічну задачу бізнесу - підвищення продуктивно-

сті працівників. Для цього потрібно узагальнити та систематизувати 

знання про лояльність персоналу, вивчити існуючі моделі лояльності 

персоналу та визначити інструменти для прогнозування та впливу на 

лояльність персоналу. 
 

1. Вовканич С. Структура та особливості мотивації зайнятості. Формування 
ринкових відносин в Україні. 2015. №3 С.43-48.  

2. Данюк В., Чернушкіна О. Мотивування як чинник активізації трудової 

поведінки. Україна: аспекти праці. 2015. №2 С. 32-37. 

 

СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В 

БАНКУ 
 

Коломієць В.А. 

Науковий керівник – Великих К.О., канд. екон. наук, доцент 
 

В сучасній українській економіці роль банків зростає. Для ство-

рення конкурентоспроможної банківської системи потрібен високий 

рівень інвестиційної активності на українському ринку фінансових 

послуг. На фінансовому ринку банк має певні конкурентні переваги, це 

з однієї сторони досягається за рахунок ефективного використання 

людського потенціалу, забезпечуючи їм гідні умови праці.  Це є одні-

єю з головних умов стабільного розвитку економіки країни. Важливу 

роль в цьому процесі відіграє створення ефективних систем стимулю-

вання праці персоналу в банківському секторі.    

Взагалі, неефективне використання людського капіталу в сучас-

них умовах розвитку України призводить до відсутності певного рівня 

прибутку в організаціях, зниження продуктивності праці, і це призво-

дить до скорочення ВВП країни та бюджету. Від ефективного викори-



 141 

стання людських ресурсів на макрорівні залежить: високий рівень 

життя громадян, розвиток економіки нашої країни, підвищення добро-

буту населення, а на мікрорівні: високий рівень прибутку, ефективне 

виробництво, стабільність діяльності організації.   

Найбільш актуальними проблемами у всі часи залишається ви-

значення ефективних важелів, що мають свій вплив на персонал, також 

розробка та застосування систем стимулювання та мотивації. Вони 

забезпечують зв’язок між оплатою праці та ефективністю діяльності 

працівника, його якістю виконання завдання, кваліфікаційним рівнем, 

його власною ініціативою, можуть  задати напрям діяльності, що пот-

рібна підприємству для досягнення значних висот в процесі виробниц-

тва 

Успішне функціонування банку залежить певною мірою залежить 

від якісного рівня виконання роботи працівниками. Персонал є достат-

ньою рушійною силою до зростання прибутковості банківських уста-

нов, підвищення їх конкурентного рівня. Саме через це кожен керівник 

будь-якого рівня прагне досягти, щоб кожен працівник працював з 

найбільшою ефективністю, повністю віддаючись своїй роботі.    

Однією з умов ефективної роботи банків є потреба в розробці та 

формуванні нових стимулюючих систем, які можливо використовува-

ти в банківській діяльності, та нових підходів у створенні мотивацій-

них моделей для співробітників [1].    

Система мотивації персоналу банку є ключовим фактором підви-

щення ефективності праці в умовах розвитку економічної діяльності. 

На сучасному етапі економічного розвитку банківської системи впро-

вадження дієвої системи мотивації персоналу, зокрема й оплати праці, 

дає змогу докорінно змінити систему управління організацією, підви-

щити її ефективність, конкурентоспроможність і прибутковість діяль-

ності [2]. 

Мотивація банківських працівників полягає в тому, щоб створю-

вати в банку комфортні умови для ефективної роботи, упроваджувати 

передові форми і методи управління, надавати співробітникам інфор-

мацію про все, що відбувається в банку, з метою збільшення їх внеску 

в результати діяльності установи [3]. 

Сьогодні головним завданням ефективного управлінця є ство-

рення належних умов (від облаштування робочого місця до створення 

належного психологічного та соціального клімату в колективі) для 

продуктивної роботи своїх підлеглих, розвитку кваліфікації та розк-

риття творчого потенціалу.  

Методи і форми мотивації персоналу як єдиної систему мотивації, 

що діє в банку, необхідно постійно розвивати і вдосконалювати. Для 
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досягнення високих результатів у своїй діяльності, банку слід викори-

стовувати систему мотивації працівників як комплекс заходів, що сти-

мулюють персонал не лише до роботи, за яку платять гроші, але й до 

особливої старанності та активного бажання працювати саме в цій 

установі. 
 

1. Посмітна М. В. Проблеми трудової мотивації співробітників банку / М.В. Пос-

мітна // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012 . — № 2 (45) . — С. 286—

289. 
2. Одинцова Н.Г. Мотивація персоналу банку як ключовий фактор підвищення 

ефективності праці в умовах розвитку економічної діяльності / Н.Г. Одинцова // Регіона-
льна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 4. — С. 24—31. 

3. Ізюмцева В. Н., Мирончук Г. В. Організація системи мотивації банківських 

працівників в умовах посткризового розвитку економіки. [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу до документу: 

іhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/VUbsNbU/2012_1/12_1_60.pdf 

 

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Іванків А.А. 

Науковий керівник – Швед А.Б. 
\ 

Імідж є одним з найважливіших елементів, що бере участь в про-

суванні і управлінні відносинами зі клієнтами, споживачами, партне-

рами і способом досягнення конкурентної переваги. 

Існує велика кількість визначення понять «імідж», який розгля-

дають з різних точок зору. Відомий соціолог Е. Гоффманн сказав, що 

імідж – це мистецтво «управляти враженням» [1, с. 59].  

Головною метою іміджу є формування певного ставлення з боку 

суспільства, підтримка лояльності, виділення об'єкта як у візуальному, 

так і в асоціативному плані. Згадка бренду або демонстрація його ло-

готипу повинна викликати в уяві аудиторії особливий образ, конкретні 

асоціації та бажання зробити свій вибір на користь цього бренду. 

Виробляти унікальні товари і пропонувати виняткові послуги по-

ступово стає все більш складно і високовитратно, тому головним спо-

собом виділитися серед десятків схожих організацій для неї сприятли-

вого іміджу. Сприятливий імідж організації – це сукупність характери-

стик, що є джерелом інформації зовнішньої аудиторії, які дозволяють 

при незначному обсязі висловити унікальність, своєрідність і переваги 

компанії, створити привабливий образ її продукту або послуги. 

Функції іміджу поділяються на дві категорії: ціннісні та техноло-

гічні. Найкраще в своїх роботах це дослідила Д. І. Артьомова. До цін-

нісних належать функції комфортизації міжособистісних відносин, 

психотерапевтична та функція самопрезентації, до технологічних – 
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функції міжособової адаптації, затінювання негативних особистісних 

характеристик та розширення вікового діапазону спілкування [2]. 

Сприятливий імідж організації дозволяє:  

− створити стійке вигідне враження про бізнес, завойовувати 

довіру, управляти вибором, поведінкою партнерів і споживачів; 

− закріпитися в положенні на ринку, посилюючи власні позиції, 

наділяючи товар, послуги тощо додатковими соціально-

психологічними значущими властивостями; 

− збільшити ефективність різних заходів щодо просування про-

дукту або послуги. 

Створення сприятливого іміджу підприємства має формуватися 

на підставі заяви компанії про можливість вирішити проблеми клієнта. 

Нерідко це забезпечується за допомогою рекламних кампаній або про-

сування в соціальних мережах, які в даний час більшість організацій 

оцінюють як найкращий новинний канал, який ефективно доставляє 

цільовим аудиторіям важливі повідомлення. Завдяки цьому соціальні 

мережі також застосовуються для підтримки комунікацій з громадські-

стю. 

Імідж може поєднувати в собі як реальні, так і приписувані (неіс-

нуючі) характеристики об’єкта. Серед загальних підходів до форму-

вання іміджу підприємства виділяють: 

 – виробничий (акцент на якості товарів та послуг, рівні соціаль-

ної відповідальності бізнесу); 

 – іміджмейкерський (акцент на маркетингових дослідженнях, 

ефективній рекламній кампанії, PR-заходах); 

 – менеджерський (гармонійне поєднання виробничого та імідж-

мейкерського підходів) [3]. 

Виділяють декілька варіантів сприятливого іміджу: 

−  адекватний – відповідає образу і специфіці організації; 

−  оригінальний – сильно відрізняється від іміджу інших компа-

ній, але відповідає цілям і вимогам самої фірми;  

− пластичний – не старіє протягом багатьох років, не виходить з 

моди, при цьому він постійно опрацьовується і поліпшується не тільки 

керуючими, але і працівниками організації. 

Таким чином, сприятливий імідж організації стає необхідністю 

для досягнення нею стійкого і тривалого успіху. По-перше, він дає 

організації певну силу, яка призводить до зниження чутливості компа-

нії до змін в сфері економіки і політики. По-друге, захищає підприємс-

тво від конкурентів і зміцнює її позиції. І, нарешті, полегшує доступ 

компанії до ресурсів різного роду: фінансових, соціальних, інформа-

ційних. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Берестнєв О.О. 

Науковий керівник – Швед А.Б. 
 

Корпоративна культура – це система цінностей, переконань, віру-

вань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів, норм 

поведінки, традицій, ритуалів тощо, які склалися в організації та її під-

розділах за час діяльності та які сприймаються більшістю працівників 

[1, с.11]. 

Відмінними рисами ефективної корпоративної культури є висо-

кий освітній рівень працівників, їх мотивація на успіх, справедливу 

винагороду за працю і створення умов для постійного вдосконалення 

працівників і їх професійного зростання; добре розроблена система 

соціального захисту працівників, відкритість новим ідеям, висока ада-

птивність, орієнтація на довгострокові цілі і великий творчий потенці-

ал. 

Існують такі загальні принципи формування корпоративної куль-

тури:  

1. Принцип соціально-економічного та інтелектуального розвит-

ку передбачає орієнтир на забезпеченні економічного достатку, соціа-

льного та інтелектуального розвитку всіх працівників.  

2. Принцип всеохопленості та системності передбачає формуван-

ня та розвиток корпоративної культури з позиції охоплення нею всіх 

працівників, явищ, елементів та процесів, що забезпечують діяльність 

підприємства.  

3. Принцип вимірності та корисності. Корпоративна культура по-

винна виконувати функцію корисності як для людей, так і для підпри-

ємства.  

4. Принцип відкритості та постійного вдосконалення передбачає 

орієнтацію корпоративної культури на вдосконалення та стабільний 

розвиток.  

5. Принцип координації полягає забезпеченні порядку у роботі 

підприємства та координуванні поведінки людей на підприємстві. 
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6. Принцип обов’язковості. Керівництво підприємства має право 

здійснювати контролювання над дотриманням норм і правил корпора-

тивної культури.  

7. Принцип винагороди. Корпоративна культура повинна забез-

печити однакову та справедливу винагороду працівникам, що дотри-

муються її норм.  

8. Принцип відповідності чинному законодавству. Підприємство 

самостійно визначає норми та правила корпоративної культури, систе-

му винагород та їх дотримання, механізм здійснення контролю над їх 

дотриманням, моделі розвитку корпоративної культури, проте, відпо-

відно до вимог законодавства [2]. 

Для створення ефективної корпоративної культури, яка характе-

ризується високою лояльністю працівників по відношенню до підпри-

ємства, відкритістю новим ідеям, високою адаптивністю, гнучкою 

структурою, прагненням працівників до вдосконалення професійного 

рівня, ефективною комунікацією необхідно: 

− згуртувати робочий колектив (створити чіткий ритуал і розро-

бити систему критеріїв для прийому на роботу нових співробітників, 

створення спільних традицій, церемоній та їх дотримання); 

− впровадити ефективну систему внутрішньої комунікації, яка є 

провідником корпоративної культури підприємства; 

− створити оптимальну систему вдосконалення професійного рі-

вня працівників підприємства (введення практики наставництва, про-

ведення семінарів за професійними інтересами, проведення конкурсів 

професійної майстерності); 

− здійснити перехід від жорсткої ієрархічної системи управління 

до горизонтальної (введення практики делегування повноважень, 

«скриньки ідей», семінарів «поділися своєю ідеєю»); 

− створити ефективну систему стимулювання праці (гнучка схе-

ма преміювання, широкий спектр виплат соціального характеру); 

− збільшити гнучкість структури підприємства (створення на-

скрізних багатофункціональних проектних команд «під завдання»). 

Таким чином, при вмілому використанні корпоративної культури 

можна привести підприємство до успіху, процвітання і стабільності, а 

при невмілому можливі прямо протилежні результати. Отже корпора-

тивну культуру необхідно вивчати, стежити за її формуванням, удо-

сконалювати і регулювати її зміни. Вона повинна стати органічною 

частиною всього підприємства, бути гнучкою до сучасних вимог, про-

диктованими економічним і технологічним розвитком, повинна сприя-

ти досягненню поставлених цілей, а, отже, підвищенню ефективності 

діяльності підприємства. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ 
 

Гарбуз О.А.  

Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, доцент 
 

В умовах  ведення банківського бізнесу в Україні і в світі зазна-

ють значних змін. Успішне функціонування комерційного банку, як і 

будь-якої комерційної організації, багато в чому залежить від правиль-

ності обраної стратегії розвитку та ефективності управління процесом 

її реалізації. 

Особливу значущість дані фактори набувають в довгостроковій 

перспективі, коли, в силу високої мінливості умов функціонування 

комерційних організацій, стратегія виступає в якості головного орієн-

тиру. Це дозволяє розглядати наявність системи якісного стратегічного 

управління як запоруку успішної діяльності комерційного банку, а в 

деяких випадках - як необхідний фактор виживання. 

Стратегічне управління відіграє значну роль в системі функціону-

вання банків, що зумовлює зростання кількості досліджень в цій обла-

сті останнім часом, що проводяться фахівцями в області банківської 

справи, банківського менеджменту та деяких інших суміжних облас-

тей. 

Важливість системи стратегічного управління в організації визна-

ється фахівцями, провідними міжнародними консалтинговими компа-

ніями, а також обґрунтовується в документах міжнародних організацій 

і наднаціональних наглядових органів і регуляторів. 

Рішення про розробку стратегії банку неминуче викликає питання 

до його виконавців - хто володіє необхідними навичками, знаннями і 

повноваженнями, щоб розробити і впровадити об'єктивну і життєздат-

ну стратегію розвитку банку. 

Існують наступні виконавці розробки стратегії банку, в тому чис-

лі: 

вище керівництво - правління банку, члени ради директорів, яке 

проводить стратегічні сесії, на яких спільно розробляє основні страте-

гічні цілі, завдання та проекти, спрямовані на реалізацію бачення акці-

онерів банку в стратегічному періоді; 

підрозділ стратегічного планування, що є координатором і основ-

ним розробником стратегії розвитку банку; 
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консалтингова компанія, що спеціалізується на стратегічному 

аналізі та плануванні; 

робоча група, що складається з фахівців банку і сторонніх консу-

льтантів. 

Як правило, банки часто використовують комбіновані варіанти 

розробки стратегії. Основний критерій вибору виконавців - досягнення 

певних цілей. Варіант повинен визначити ініціативи стратегічного зро-

стання, на основі яких можна було б діяти і які були б життєздатними з 

фінансової точки зору. Ці ініціативи повинні містити об'єктивну оцін-

ку і збігатися з цілями банку щодо зростання і прибутку. 

Стратегія, що розробляється в рамках мети оцінки і формулюван-

ня ініціатив стратегічного зростання, повинна: 

демонструвати глибоке розуміння, чи може ринок надати можли-

вість прибуткового зростання в масштабі, який потрібен для досягнен-

ня корпоративних цілей банку; 

ясно висловлювати практичні рекомендації, плани впровадження 

та фінансові труднощі, які можуть виникнути при використанні знай-

дених ринкових можливостей; 

містити об'єктивний, заснований на якісних джерелах інформації 

аналіз; 

мати розумні часові рамки розробки; 

мати розумні вартісні рамки. 

В рамках цілей організаційного розвитку банку розробники стра-

тегії повинні враховувати наступне: 

співробітники, залучені в процес розробки стратегії, повинні роз-

биратися в питаннях ринків і повинні бути націлені на виконання ре-

комендацій та планів, які є результатом таких аналізу стратегічного 

зростання; 

керівники і менеджери повинні співпрацювати по усіх підрозді-

лах і функціях, щоб розробити і виконати рекомендації і плани впро-

вадження; 

керівники і менеджери повинні розвивати навички стратегічного 

мислення і стратегічного аналізу; 

в процесі стратегічного планування повинна заохочуватися куль-

тура діалогу, а не «яскравих» презентацій. 

 

 

 

 

 



 148 

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ 

БАНКУ 
 

Бондаренко О.К.  

Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, доцент 
 

В наш час банки приділяють недостатньо уваги питанню утри-

мання клієнтів. В той же час керівництво банків готове витрачати ве-

ликі кошти на залучення нових клієнтів, не розуміючи, що це обхо-

диться їм значно дорожче, ніж підвищення лояльності вже існуючих. 

Утримання та підвищення лояльності існуючих клієнтів банку має ста-

ти пріоритетним напрямком щоденної діяльності банку. 

У банківському середовищі не існує загальної методики  підви-

щення лояльності клієнтів. Саме це поняття порівняно нове не тільки 

для клієнтів банків, але і для топ-менеджменту кредитних організацій. 

Умови щодо надання банківських продуктів практично у всіх банках 

однакові, тому одним з основних критеріїв при виборі банку є його 

клієнтоорієнтована політика. 

Процес їх залучення, а особливо утримання, став набагато склад-

ніше. Отже, головним в процесі є сам підхід до клієнта, якому важливо 

розуміти, що він не просто отримує обслуговування, але і вирішує всі 

свої фінансові потреби максимально комфортно і вигідно. Зрозумівши 

ефективність взаємодії з банком, клієнт стає лояльним. Такий клієнт 

приведе трьох нових, нелояльний - відвадить п'ятьох.. Лояльність 

(англ. Loyalty - вірність) - це характеристика клієнта, покупця, що ви-

значає його прихильність до певного продавця, бренда. В літературі 

прийнято визначати лояльність клієнта як «результат взаємодії двох 

елементів: економічної лояльності і емоційної лояльності». 

Можна стверджувати, що лояльність - це відданість клієнта своє-

му банку, готовність продовжувати з ним тривалу співпрацю і рекоме-

ндувати його всім своїм знайомим. Як правило, лояльні клієнти не ди-

вляться «наліво» і не обмежуються одним банківським продуктом. 

Лояльність тісно пов'язана з поняттям задоволеність, оскільки чим бі-

льше реальна якість продукту або послуги збігається з його очікуван-

нями, тим вище ступінь задоволеності, а таким чином і лояльності клі-

єнта до банку. 

На формування у клієнтів лояльності до банку впливає безліч фа-

кторів, в першу чергу - задоволеність різними аспектами співробітниц-

тва з банком, яка є необхідною умовою для формування лояльності. 

Таким чином, турбота про задоволеність клієнтів фінансових компаній 

веде не тільки до стабільної клієнтської бази, а й до її розширення. 
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Варто зазначити, що підходи до формування лояльності фізичних 

і юридичних осіб значно різняться. Тому навіть в рамках програм, що 

базуються переважно на матеріальному заохоченні, потрібно виділяти 

різні підходи до формування лояльності двох основних споживчих 

аудиторій банківського сектора - юридичних і фізичних осіб. 

В основі банківських програм лояльності роздрібних клієнтів на-

лежать два основних принципи заохочення: надання знижок і нараху-

вання бонусних балів (можлива їх комбінація). Програми лояльності в 

банківській сфері можуть здійснюватися за рахунок застосування коа-

ліційної і кобрендингової моделей, а також за рахунок надання банком 

можливості накопичення бонусів при оплаті товарів і послуг не в пев-

них магазинах зі спеціального списку, а тільки за використання конк-

ретної банківської карти при безготівкових розрахунках. 

Але в той же час необхідно пам’ятати, що програми лояльності - 

це інструмент короткострокового стимулювання збуту. Практика по-

казує, що, як будь-яка технологія сама по собі, вона приносить фінан-

совим установам лише короткочасні результати. Завдяки акціям лоя-

льності продажу дійсно підвищуються, але це зростання триває рівно 

стільки часу, скільки триває акція. Ще один важливий нюанс: якщо 

програма лояльності того чи іншого банку першої з'являється на рин-

ку, це дійсно може стати фактором успіху. Але чим більше банківсь-

ких установ використовують програми лояльності, тим більше «марке-

тинговий» шум і менше віддача від кожної конкретно взятої акції. Це 

зовсім не означає, що програми лояльності не працюють. Але своє за-

вдання вони виконують лише в тому випадку, якщо кредитній установі 

вдається забезпечити собі глибоку емоційну прихильність. 

Не варто забувати про нематеріальне заохоченні клієнтів банку. 

Незважаючи на те, що бонусні програми є прикладом вдалого поєд-

нання цінового і нецінового стимулювання, їх потенціал рідко викори-

стовується в повній мірі. Інформація, зібрана за допомогою подібних 

програм, цінна для будь-якої компанії, в тому числі і для банку, оскі-

льки дає можливість цілеспрямовано здійснювати маркетинг, корис-

туючись такою конкурентною перевагою, як знання переваг і особли-

востей поведінки споживачів.  

Перспективним маркетинговим інструментом підвищення лояль-

ності клієнтів банку стають програми лояльності, спрямовані на опти-

мізацію взаємовідносин з клієнтами. Розвиток даного напрямку органі-

зації бізнесу безпосередньо пов'язаний з великими можливостями су-

часних технічних і програмних засобів, що забезпечують обслугову-

вання великих клієнтських баз. 
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СУЧАСНА РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Єлоєв Б.З. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Головним елементом будь-якої системи управління є персонал, 

які в один і той же час можуть бути як об'єктом, так і суб'єктом управ-

ління. Працівники підприємства (організації) виступають об'єктом, 

тому що вони є продуктивною силою, головною складовою будь-якого 

виробничого процесу.  

Справедливо стверджувати, що стрижень будь – якої організації – 

люди, які працюють у ній, якими необхідно управляти. Тому плану-

вання, формування, перерозподіл і раціональне використання людсь-

ких ресурсів на виробництві складають основний зміст управління 

кадрами і з цієї точки зору розглядаються аналогічно управлінню як 

матеріально-речовинні елементи виробництва.  

 Управління персоналом здійснюється в процесі виконання пев-

них цілеспрямованих дій і припускає виконання наступних основних 

функцій: визначення цілей і основних напрямів роботи з кадрами, пос-

тійне вдосконалення системи кадрової роботи на виробництві; визна-

чення засобів, форм і методів досягнення поставленої мети, організація 

роботи по виконанню ухвалених рішень, координація і контроль вико-

нання намічених заходів. 

Сьогодні важливим методом управління персоналом, який здійс-

нюється при допомозі сучасних науково-розроблених методів, вважа-

ється соціально-психологічний. Такий метод виражає способи здійс-

нення управлінських дій на персонал, які засновані на використанні 

закономірностей соціології і психології. В його основі лежить викори-

стання моральних стимулів до праці, що впливає на персонал з допо-

могою психологічних механізмів з метою переведення адміністратив-

ного завдання в усвідомлений обов'язок, внутрішню потребу людини. 

Цей метод може бути спрямований як на групу співробітників, так і на 

окремих осіб. 

До найбільш ефективних у застосуванні соціально-психологічних 

методів можна віднести: 

− копіювання лідерів, встановлення стандартів зразкової поведі-

нки; 

− моральне стимулювання (індивідуальне і колективне); 

− мінімізацію психологічних конфліктів (скандалів, образ, стре-

сів); 
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− управління формуванням кар’єри на основі психологічних 

особливостей кожного співробітника (жіноча, чоловіча); 

− забезпечення здорового клімату, формування організаційної 

культури на основі норм поведінки й образу ідеального співробітника.  

Таким чином, сучасна концепція управління висуває такі пріори-

тети, як збереження, кооперація, якість, партнерство, інтеграція. Саме 

тому використання соціально-психологічних методів управління пер-

соналом є доречним на теперішній час. Так як, у центрі стратегічної 

концепції управління персоналом знаходиться людина 

як найвища цінність для організації. Такий складний організм, яким 

є персонал сучасної організації, не може розглядати з тільки 

позицій змісту його формальної структури і розкладання її на 

окремі частини. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Кострикін О.О. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох чинників, 

таких як вирішення фінансових питань, організація виробничого про-

цесу, підбір персоналу, але не менш важливе значення має стиль уп-

равління, вибраний керівником. 

Саме тому, управління персоналом є складним і складовим 

компонентом управління організацією. Складним тому, що люди за 

своїм характером відрізняються від інших ресурсів і вимагають 

особливих підходів і методів управління. 

До методів управління персоналом відносять способи впливу на 

колективи та окремих працівників з метою здійснення координації їх 

діяльності у процесі виробництва. Методи управління персоналом 

(система заробітної плати, принцип просування кадрів, метод їх 

добору тощо) є своєрідними "сигналами", які організація посилає своїм 

працівникам з метою орієнтації їх поведінки.  

Таким чином, ефективність методів управління залежить від їх 

мотиваційної спрямованості, системності та наявності механізму їх 

реалізації. 

Організаційна сутність управління персоналом, полягає у 

встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і 

правових відносин суб'єкта й об'єкта управління. Тому в основі лежать 

принципи, методи й форми впливу на інтереси, поведінку й діяльність 

працівників з метою максимального використання їх. 
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На сьогоднішній час управління персоналом є вирішальним 

фактором для виживання та успіху організації. Тому все більше уваги 

приділяється тому, як керівники підприємства управляють своїм 

персоналом. 

Зростаючу роль в управлінні персоналом підприємства відіграє 

формування стабільних колективів, зниження плинності кадрів і 

зміцнення трудової дисципліни, забезпечення підприємства 

необхідною кількістю керівних кадрів, спеціалістів, робітників і 

допоміжного персоналу, певних професій, спеціальностей і 

кваліфікації відповідно до визначених потреб. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що 

отримати високі результати в управлінні підприємством можливо 

тільки в тому випадку, якщо люди, якими керують, володіють 

знаннями, вміннями та відповідним настроєм, необхідним для того, 

щоб їх зусилля були ефективними та результативними.  

 

ДОСВІД СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПОСТАЧАННЯ РОЗВИНЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇН СВІТУ 
 

Груба О.О. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної ін-

тегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних пото-

ків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання 

продукції.  

Система логістичного менеджменту вивчалася вченими із зарубі-

жних та пострадянських країн на протязі доволі довгого періоду. Най-

відоміші з них: Е. Ворнер, О.О. Бакаєвич, Р. Ербе, С. Ліндер, Дж. 

Стренд, Дж. Харт, А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко, М.П. Васелевсь-

кий та інші.  

Розглянемо позитивний досвід зарубіжних країн у галузі логісти-

ки менеджменту постачання. Нині у великих капіталістичних країнах її 

розвиток перебуває на різних рівнях. Обстеження 500 західноєвропей-

ських компаній (Голландії, Великобританії, Франції, Бельгії, Іспанії), 

що представляють 30 різних галузей економіки, виявило 4 стадії роз-

витку логістичного менеджменту. 

На першій стадії, якій притаманна нерегулярна організація та до-

бове планування логістики, перебувають 57 % обстежених фірм; на 

другій — 20 % і також нерегулярно займаються організацією логісти-

ки, проте планують заходи щодо її організації вже на тижневий термін, 

пов'язуючи свої дії з бюджетом і зниженням витрат постачання. На 
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третій і четвертій стадіях розвитку перебувають фірми, які впрова-

джують інтегровану систему логістики, що охоплює доставку товарів 

від постачальника товарів до кінцевих споживачів готової продукції. 

На цьому рівні розвитку перебувають всього 23 % компаній з 500. Во-

ни розробляють довгострокові плани постачання (на місяць і більш 

тривалий період), велику увагу приділяють вивченню попиту.  

В огляді цього, можна зазначити, що завдяки використанню сис-

теми логістичного менеджменту постачання продуктивність праці 

працівників фірм, що зайняті транспортуванням вантажів, зросла на 

9,9 %. Водночас на 60 % обстежених фірм, де вдалося підвищити як-

ість транспортного обслуговування, зниження собівартості не спосте-

рігалося. 

Для прискореного впровадження системи логістичного менедж-

менту постачання, закордонні фірми почали створювати консультати-

вні ради. Наприклад, на підприємствах Франції в середині 80-х років 

налічувалося близько 50 таких рад, що займалися логістикою. Як пра-

вило, вони зосереджують свою діяльність на одній з ланок логістично-

го ланцюга (наприклад, на транспорті) або на 2—3 ланках, але в поєд-

нанні зі всіма іншими її елементами. Вони також консультують різні 

зовнішні фірми. 

При виборі послуг, які надають зовнішні консультанти (напри-

клад, у Швейцарії їх налічується до 30) і окремі особи, рекомендується 

передусім оцінювати їх діяльність за такими критеріями: правильність 

пропонованих рекомендацій; можливий рівень реалізації пропозицій, 

отриманих під час консультації; досвід у вирішенні питань, з яких пе-

редбачається отримання консультації; кваліфікація консультантів; вар-

тість, умови, терміни надання консультативних послуг; ступінь деталі-

зації документації з окремих етапів планування логістики; досвід спі-

льної роботи із замовником. 

Крім консультативних рад в постачанні деяких країн створюють-

ся логістичні спеціальні центри або інші структури. У Франції, напри-

клад, такі центри є як на регіональному, так і на загальнодержавному 

рівні.  

У деяких країнах існує кілька національних асоціацій. Нині тільки 

у Європі понад 20 національних асоціацій є членами Європейської 

асоціації логістики. Остання виконує аналогічні функції, що й націо-

нальні асоціації, але в межах усього регіону країн - членів цієї асоціа-

ції. 

Аналіз стану розвитку системи логістичного менеджменту поста-

чання в розвинених країнах на сучасному етапі, різноманітність форм 
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логістичних утворень у нестатичних умовах ринку дає змогу говорити 

про високу ефективність застосування концепції логістики.  

У США концепція логістики набуває дедалі ширшого викорис-

тання і розглядається у вищих ешелонах управління корпорації як ефе-

ктивний мотивований підхід до управління з метою зниження витрат.  

Отже, першочерговими завданнями логістичного менеджменту 

постачання є координація й порівняння вимог фінансового, операцій-

ного та іншого видів менеджменту в розрізі загальної логістичної стра-

тегії фірми, пов'язаної з управлінням матеріальними потоками. 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ IT-КОМПАНІЯМИ НА ОСНОВІ 

ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ  
 

Геврасьов В.А. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Управління будь-якою компанією залежить від грамотної побудо-

ви її організаційної структури. Так як, організаційна структура - це 

основний інструмент управління, який регламентує склад, величину, 

розміщення, профіль діяльності, відповідальність, підпорядкованість 

структурних підрозділів, що об'єднуються загальним апаратом управ-

ління для виконання всіх цільових функцій 

При процесному підході до управління кожна структурна одини-

ця забезпечує виконання конкретних технологічних процесів, в яких 

вона бере участь. Саме обов'язки, область відповідальності, критерії 

успішної діяльності для кожної структурної одиниці сформульовані і 

мають сенс лише в контексті конкретного технологічного процесу. 

Особливостями управління в ІТ-компаніях на основі процесного 

підходу є те, що ІТ-спеціалісти відповідають не тільки за свої функції, 

а й за ті процеси, в яких він задіяний. Функції і результат діяльності 

паралельних структурних одиниць, які беруть участь в тих же проце-

сах, що і він, для нього важливі. Виникає взаємна відповідальність за 

результат процесу між усіма його учасниками компанії. 

ІТ-інфраструктура сучасної організації складається з двох частин: 

виробничої і керуючої. Виробнича частина виконує «корисну» роботу і 

складається з технічних засобів і програмного забезпечення - серверів, 

мереж передачі даних, СУБД, операційних систем, автоматизованих 

робочих місць, додатків і т. п. З ускладненням цієї частини інфрастру-

ктури ІТ-керівникам доводиться докладати все більше зусиль для того, 

щоб вона виконувала свої функції якісно і ефективно. У зв'язку з цим 

підвищується значення роботи керуючої частини інфраструктури – 
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спеціального програмного забезпечення для контролю і управління 

функціонуванням ІТ-інфраструктури. 

Впровадження процесного підходу призводить до скорочення ви-

трат, зниження ризиків і збільшення ефективності управління персо-

налом. При процесному підході співробітники IT-компанії мотивовані 

точно виконувати процеси, так як несуть відповідальність за те, щоб 

процес вчасно перейшов з етапу на етап. З'являється можливість зби-

рати статистику про виконання регламентів процесів, а аналіз статис-

тики дозволяє виявити джерела скорочення витрат і часу на виконання 

процесів. Скорочується час прийняття управлінських рішень. 

ІТ-інфраструктура - це система, що забезпечує в більшості випад-

ків можливість того чи іншого виробничого або управлінського проце-

су, інструмент збору та аналізу інформації в сфері діяльності будь-якої 

великої організації. Системи планування, постановки та контролю за-

вдань - основний інструмент роботи над проектами і в невеликих ста-

ртапи, і в великих компаніях. В IT-компаніях використовують передові 

технології. На даний час існує безліч рішень для вирішення цих пи-

тань, наприклад Confluence, Asana, Basecamp, JIRA, Redmine, «Би-

трикс24», Trello. 

Наприклад, програмне забезпечення Atlassian Сonfluence є порта-

лом для командної роботи з документами, проектами, специфікаціями 

і так далі. Він пропонує потужні можливості створення онлайн-

документів і тісну інтеграцію з Microsoft Office, що дозволить співро-

бітникам краще працювати разом, обмінюватися інформацією і нако-

пичувати знання. Сonfluence допоможе зруйнувати інформаційні бар'-

єри, що існують між відділами і співробітниками, об'єднавши їх робо-

ту на одному порталі. 

Використання ІТ-додатків сприяє більш якісному управлінню ор-

ганізацією, здешевлює і підвищує ефективність прийнятих управлінсь-

ких рішень. Для реалізації цього розробляються ІТ-додатки, які лише 

тоді забезпечують досягнення необхідних цілей організації, коли сис-

тема доступна користувачам 

Таким чином, функціонування ІТ-інфраструктури в значній мірі 

залежить від якості і ефективності управління нею. Ця залежність при-

вела до зростання потреби в ІТ-послуги, які повинні забезпечувати 

вимоги і очікування замовника.  
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МЕТОДИКИ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Дужикова А.Ю. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

В загальному розумінні управлінське рішення – це напрямок роз-

витку та дій у певній сфері роботи підприємства, що обраний з альтер-

нативних, що дозволяє досягти менеджменту підприємства поставле-

них перед ними цілей. 

Сукупність рішень керівників різних рангів, що перебувають у 

певному підпорядкуванні, складає ієрархію прийняття рішень, яка ви-

значає структурні зв'язки між ними. 

Існують різні теоретичні підходи до визначення суті процесу 

прийняття та реалізації управлінських рішень – якщо одні науковці 

бачать в основі раціональність та прийняття виважених рішень на ос-

нові об’єктивної інформації, то інші науковці вбачають у прийнятті 

рішень вплив попереднього досвіду, намагання знаходити подібні си-

туації та повторювати сукупність успішних дій. 

Говорячи про процес прийняття та реалізації управлінських рі-

шень важливо розглянути методику прийняття та реалізації управлін-

ських рішень. Існує велика кількість методів прийняття та реалізації 

управлінських рішень.  

До основних методів здійснення планування та прийняття управ-

лінських рішень відносять: експертний метод, метод порівнянь, метод 

сценаріїв, метод математичного програмування та інші. 

Експертний метод заснований на сукупній думці фахівців, зазви-

чай в пересічних областях діяльності, наприклад, в соціології, психо-

логії, економіці та інші. Такий метод вважається суб'єктивним. 

Метод порівнянь ґрунтуються на зіставленні фактичних і плано-

вих (нормативних, цільових) показників і виявлення відхилень та ос-

новних причин цих відхилень. 

Метод сценаріїв, як наближений до реальності опис тенденцій, які 

можуть проявлятися у діяльності підприємства, можна ефективно ви-

користовувати при виробленні управлінського рішення. 

Метод математичного програмування дозволяє розраховувати 

кращий варіант рішення за критеріями оптимальності (наприклад, мі-

німум часу, максимум якості й ін.) програми дій управлінського рі-

шення. 

Тому реалізація рішення складається з організації виконання рі-

шення, аналізу й контролю виконання й здійснення зворотного зв'язку. 
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Саме управлінське рішення - це результат колективної творчої 

праці, воно завжди носить соціальний, суспільний характер; навіть 

коли керівник один розробляє рішення, колективний інтелект неявно 

впливає на цей процес. Праця по розробці управлінських рішень по-

винна бути високо професійною, такою, що використовує теоретичні й 

методичні наробітки вітчизняних і закордонних учених, а також нако-

пичений і систематизований практичний досвід. 

Іншими словами, при розробці управлінського рішення слід оріє-

нтуватися не тільки на необхідність досягнення тих чи інших стратегі-

чних цілей підприємства (які в умовах ускладнення зовнішнього сере-

довища набувають імовірнісний характер), але і на результати діяльно-

сті конкурентів або просто схожих, близьких за своїми параметрами 

господарюючих суб'єктів. 

 

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Павленко Ж.В. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Проблема дослідження маркетингових можливостей в після пере-

будовні часи є дуже актуальними, оскільки більшість державних підп-

риємств не мають оптимальної системи організації маркетингу.  

Серйозний внесок у розуміння і змісту внесли такі відомі вчені 

економісти, як Котлер Ф., Ансофф І., Абель Д., Брюс Д. Хендерс. Ни-

ми були розроблені фундаментальні положення основ маркетингу; 

модель розвитку товару / ринку; дано аналіз актуальності продуктів 

компанії, виходячи з їх положення на ринку щодо зростання ринку 

даної продукції і займаної обраної для аналізу компанією частки на 

ринку.  

Поряд із розвитком концепції класичного маркетингу, що полягає 

в орієнтації діяльності на запити споживачів, пройшло становлення та 

розвиток концепції інноваційного маркетингу, яка передбачає ство-

рення та розповсюдження інновацій (продуктів, послуг, технологій) та 

використання інноваційних підходів у маркетингу. 

Слід зазначити, що інновації є рушійною силою успішного розви-

тку підприємств сьогодення. Саме тому, величезний вплив на ефекти-

вність діяльності підприємства має інноваційний маркетинг. Він пред-

ставляє собою сукупність стратегій, філософії бізнесу, функцій і про-

цедур управління підприємством.  

Справедливо стверджувати, що у процесі розроблення маркетин-

гових заходів не всі покупці однаково сприймають інновації. За готов-
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ністю придбати інноваційну продукцію потенційних споживачів мож-

на умовно поділити на п’ять груп:  

− новатори;  

− лідери;  

− активна більшість;  

− скептики;  

− консерватори.  

Основними об'єктами контролю маркетингу інновацій є:  

− обсяг продажів інноваційної продукції;  

− величина прибутків (збитків) від інноваційної діяльності;  

− реакція споживачів на інновацію;  

− захоплена частка ринку;  

− розмір витрат на маркетингові заходи. 

У зв’язку з цим підприємство періодично має здійснювати такий 

вид контролю, як ревізія маркетингу інновацій, що полягає в критич-

ному оцінюванні та корегуванні стратегічних, тактичних та оператив-

них завдань маркетингової діяльності відповідно до зміни ситуації на 

ринку. 

Таким чином, особливої актуальності набуває запровадження не-

технологічних, зокрема маркетингових, інновацій, які передбачають 

використання нововведень у діяльності підприємств. Маркетингові 

інновації пов’язані із використанням нових або вдосконалених рішень 

щодо маркетингової діяльності підприємства, які стосуються нових 

маркетингових методів, рішень, інструментів, технологій, використан-

ня яких сприяє стабільному розвитку бізнесу, а за умов їх успіху – на-

віть його прискоренню. 

 

ІННОВАЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Чурілов А.Ю. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

У ринковому середовищі ефективний розвиток підприємства мо-

жливий лише за умов постійного вдосконалення його діяльності, підт-

римання здобутих і формування нових конкурентних переваг. Визна-

чення сфер і напрямів інноваційної діяльності, обґрунтування і вибір і 

впровадження інновацій у сучасних умовах має стати одним з пріори-

тетних напрямків розвитку кожного підприємства. 

В першу чергу, інновація — процес розробки, впровадження, екс-

плуатації виробничо-економічного та соціально-організаційного поте-
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нціалу сучасного підприємства. Але з практичного погляду, інновація 

є зміною технології виробництва, безпосередньо виливає па ефектив-

ність чинників виробництва та спосіб їхнього поєднання. 

Для реалізації інновацій необхідні фахівці, що займаються різни-

ми організаційно-економічними аспектами нововведень - інноваційні 

менеджери. Інноваційні менеджери повинні мати науково-технічний та 

економіко-психологічний потенціал, інженерно-економічні знання, 

якості традиційного менеджера і вчено-го-дослідника, бути кваліфіко-

ваними економістами, здатними оцінити ефективність нововведень. 

Одним із найважливіших аспектів розробки та впровадження 

інновацій є визначення обсягу коштів для його реалізації і оптимізація 

джерел і термінів їх надходження, від чого значною мірою залежить 

швидкість виведення нового товару на ринок, а отже - його комерцій-

ний успіх. Однак не кожна підприємницька структура має достатньо 

власних коштів для цього, що зумовлює пошук інших джерел надхо-

дження інвестицій - довготермінових вкладень капіталу з метою отри-

мання прибутку. 

Завдяки інноваціям у соціально-економічній системі відбувається 

раціональніше використання ресурсів. Інвестиції в інновації забезпе-

чують вищу за середньогалузеву віддачу, проте суттєво зростає й рі-

вень підприємницького ризику. 

Найбільше інновації впроваджують сучасні невеликі вузькоспеці-

алізовані підприємства. Вони спрямовані на задоволення певних запи-

тів споживачів і здатні гнучко перебудовуватися залежно від характеру 

і темпів розвитку підприємства. Їх організаційні структури менеджме-

нту є найбільш мобільними і чутливими до сучасних науково-

технічних тенденцій і організаційно-економічних інновацій. 

Таким чином, впровадження інновацій вимагає змін діючих форм 

і методів організації менеджменту. Нові товари є надійним засобом 

забезпечення переваг над конкурентами, встановлення вигідних цін і 

збільшення частки ринку. Зростання прибутку на основі продуктових 

інновацій - протидія зниженню норми прибутку. Відтак, технологічні 

інновації безпосередньо впливають на заощадження витрат і збіль-

шення прибутку, але безпосередньо не впливають на обсяг продажу. 

Останній може зрости за умови поєднання технологічних інновацій із 

маркетинговими заходами. 
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНОСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНІХ РИНКОВИХ УМОВАХ 
 

Сварицевич Ю.О. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів 

українські підприємства до усвідомлення проблеми необхідності 

практичного застосування маркетингових принципів у своїй 

повсякденній діяльності.  

Маркетинг є одним з найважливіших різновидів економічної і 

суспільної діяльності. Мета маркетингу - підвищення якості товарів і 

послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до 

підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя.  

Сьогодні маркетинг займає настільки важливе місце тому, що 

потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені. 

Кожен суб'єкт має свої потреби, задовольнити які не завжди якісно 

вдається. До кожного необхідний свій індивідуальний підхід. В 

теперішніх умовах виживає те підприємство, яке може найточніше 

виділяти і уловлювати різноманітність смаків. Цьому і сприяє 

маркетинг. Для реалізації цих підходів потрібні не тільки підготовлені 

фахівці, а певні зусилля по створенню управлінських структур, в 

завдання яких входить планування, організація і контроль 

маркетингової діяльності на підприємстві. 

Саме тому, маркетинг усе більш буде інтегруватися в загальну 

систему управління підприємством, коли в основі прийняття 

практично усіх виробничих, збутових, фінансових, адміністративних і 

інших рішень буде лежати інформація, що надходить від ринку. Для 

реалізації підходів потрібні не тільки підготовлені фахівці, а певні 

зусилля по створенню управлінських структур, в завдання яких 

входить планування, організація і контроль маркетингової діяльності 

на підприємстві. 

В сучасних умовах функціонування підприємств на ринку, що 

характеризуються підвищеним рівнем ризику і невизначеністю, 

використання маркетингового підходу до організації збутової 

діяльності є єдиною і необхідною передумовою її вдосконалення, що 

забезпечить їм не тільки короткочасний комерційний успіх, але й 

посилить стратегічне спрямування. 

Таким чином, маркетинг у наш час стає дуже перспективною 

областю. Керівники повинні зрозуміти, що нема рації робити те, що 

ніхто ніколи не купить, а значить необхідно мати у своєму штаті 

людей, що знають і розуміє нестатки населення. Тільки так можна 
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забезпечити стабільне зростання прибутку компанії і зайняти гідне 

місце в міжнародній сфері економічних відносин. 

 

СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ЯК 

КАНАЛУ КОМУНІКАЦІЙ 
 

Харенко К.І. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Без сумніву, на сьогоднішній момент Інтернет перетворився на 

справжній сегмент ринку - зі своїми продуктами, послугами, монопо-

ліями, конкуренцією, споживачами, попитом і пропозицією, рекламою, 

зовнішніми зв'язками та іншими елементами, притаманними маркети-

нгу в традиційному розумінні. 

Інтернет дозволяє домогтися найвищої індивідуалізації контенту, 

тобто вмісту Інтернет-сайту, надаваного споживачам. Використовуючи 

спеціалізовані засоби, які інтегруються в web-сторінки (форми, про-

грамні скрипти), можна з мінімальними витратами забезпечити кож-

ний цільовий сегмент індивідуальною інформацією, необхідної саме 

даної категорії споживачів. 

У реаліях Інтернет - ринку інтереси споживача стають більше 

значимими для фірми. Споживач не тільки здійснює функції по закупі-

влі продуктів в організації, але й допомагає їй удосконалювати свою 

діяльність. Компанії, що діють в Інтернет, повинні розуміти цю спе-

цифічну особливість мережного бізнесу й заохочувати споживачів вес-

ти конструктивний діалог з організацією. Це, у свою чергу, означає 

більшу відповідальність фірми перед своїми клієнтами, адже незадо-

воленим споживачам у Мережі набагато простіше зіпсувати імідж 

компанії, чим у випадку «традиційного» ринку. Таким чином, вихо-

дить «замкнуте коло», у якому споживач і фірма взаємозалежні й взає-

мозалежні. 

Найбільш ефективним способом просування Інтернет-ресурсу є 

реєстрація в пошукових системах. Такі системи працюють на основі 

спеціальної програми-робота, яка регулярно переглядає безліч сайтів, 

заносить інформацію про них (ключові слова, опис та ін.) в індекси 

(програмні бази даних), потім через якийсь час проглядає їх повторно 

і, якщо знову отримана інформація не збігається з тією, що вже є в ін-

дексах, оновлює свої дані. 

При реєстрації сайту в пошуковій системі потрібно ввести тільки 

адреса і назва ресурсу та іноді контактний е-mail. Далі програма-робот 

все зробить сама. Проте останнє можливо тільки в тому випадку, якщо 

складові документи вашого сайту містять так звані мета-визначення - 

http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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спеціальні інструкції на мові НТМL, які програма-робот переглядає в 

першу чергу. Якщо такі інструкції опущені, робот зчитує текст, що 

знаходиться в самому верху сторінки документа, що абсолютно не га-

рантує, що цей текст виявиться що відноситься до діяльності організа-

ції. 

Розміщення рекламної інформації на дошках оголошень і фору-

мах має багато переваг перед іншими засобами просування інтернет-

ресурсів. По-перше, дана послуга безкоштовна. По-друге, додавання 

інформації може не бути одноразової акцією: переважна кількість су-

часних дощок оголошень і форумів не має ніяких лімітів на повідом-

лення користувачів. Іншими словами, ви можете одне і те ж рекламне 

повідомлення розмістити по декілька разів і в різних рубриках. 

Підбиваючи підсумок вищесказаному, можна виділити дві основ-

ні особливості в онлайновому бізнесі: 

1) споживач як традиційний об'єкт додатка маркетингових зусиль 

компанії; 

2) споживач як партнер компанії, що шляхом взаємовигідного 

співробітництва допомагає їй досягати своїх цілей. 

Таким чином, Інтернет розширює рамки «традиційного» марке-

тингового мислення. У реаліях Мережі відбувається трансформація 

традиційних поглядів організації на споживача як на об'єкт впливу, 

переводячи його в категорію партнерів. Споживач в умовах онлайно-

вого бізнесу вносить набагато більший внесок у створення продукту, 

чим у рамках «реального». 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Шульга К.Р. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Розвиток управління інформаційного забезпечення на підприємс-

твах будівельної галузі, та застосування інформаційних технологій 

стає найважливішою проблемою, що вимагає першочергового вирі-

шення. Але більшість будівельних підприємств процесам організації 

інформаційного забезпечення не надають належного значення, що 

приводить до негативних наслідків їх господарської діяльності. 

Успішне управління передачі інформації на підприємствах буді-

вельної галузі обумовлене передбаченням подій на основі системного 

аналізу інформації.  
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Саме тому, інформація набуває на сьогоднішній день нового зна-

чення. Учені вважають, що в теперішній час відбувається формування 

нового етапу розвитку людства — формування інформаційного суспі-

льства, що характеризується прагненням до оптимального викорис-

тання доступних суспільству ресурсів на базі всебічного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій і перетворенням знань й ін-

формації в реальну продуктивну силу.  

Питанню управління та передачі інформації на будівельних підп-

риємств  розглядали в своїх роботах В. В. Костюченко, О. Н. Охоба, Л. 

О. Бакаєв, Т. В. Майорова та інші науковці.  

Проблеми повільного впровадження інформаційних технологій в 

управлінні й розвитку будівельних підприємств укладаються в недо-

статньому рівні інформованості керівництва підприємств про інфор-

маційні технології, які пропонуються на ринку України, про можливо-

сті й переваги їх використання. 

Управління підприємствами будівельної галузі відбувається на 

основі своєчасної передачі інформації про наявності договорів підряду 

й контракти, про учасників будівельного процесу. Завданням економі-

чної інформації є надання керівникові деякої основи знань як про вну-

трішній стан діяльності підприємства, так і про зовнішній, у якому 

функціонує підприємство. Основна мета збору інформації полягає в 

тім, щоб на її основі найбільше точно, з мінімальним рівнем невизна-

ченості, формувати знання й приймати рішення. 

Досвід науковців і практиків свідчить про виникнення найбільш 

складних проблем при створенні інформаційних технологій управлін-

ня такими фазами, як проектування, будівництво й постачання. Це по-

в'язано із взаємопроникненням використовуваної в цих фазах значних 

обсягів інформації, що об'єктивно спричиняє виділення цих фаз в ок-

ремий інформаційний осередок.  

Виділяють три основні стратегії розробки інформаційної системи 

керування підприємством будівельної галузі:  

1. розробка власної спеціалізованої системи або налагодження іс-

нуючих систем; 

2. використання уніфікованих систем календарного планування й 

управління, доступних на ринку;  

3. інтеграція існуючих підсистем по функціях і за даними; 

4. контроль своєчасної передачі інформації підсистемам підпри-

ємства. 

Якщо розглядати інформаційні технології в будівництві з боку 

потреби в інформаційній підтримці користувачів на різних рівнях уп-

равління, то очевидно, що керівник відповідно до своїх функцій має 
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потребу в різному обсязі і якості інформації, інформаційних техноло-

гій.  

Для покращення управління на будівельних підприємствах керів-

ник повинен контролювати усі процеси виробництва. Нажаль, на вели-

ких підприємствах не завжди можливо встигнути за всіма процесами. 

Тому для цього можна використовувати корпоративні сайти, програми, 

бази в яких можна побачити процес виконання своїх обов’язків підлег-

лими.  

Узагальнюючи, можна підкреслити, що управління інформацій-

ними технологіями та передачею інформації на будівельних підприєм-

ствах повинно щоденно удосконалюватися. Є багато методів та кожен 

керівник повинен обрати свій для впровадження. На сьогодні немож-

ливо знехтувати інформацією та часом її передачі, бо від цього зале-

жить подальша робота всіх відділів виробництва. 

 

МАРЖИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-КОМПАНІЙ 

Буйко Ю.С.  

Науковий керівник – Власова О. Є., канд. екон. наук, доцент 

 

У сучасному світі розвиток інформаційних технологій набирає 

усе більших обертів. ІТ-сфера тісно та динамічно інтегрується у всі 

галузі світової економіки, безпосередньо впливаючи на загальне зрос-

тання економічних та соціальних показників підприємств і організацій. 

За даними міжнародних організацій, Україна у 2018 р. займала четвер-

те місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів (після 

США, Індії, Росії), а також входила до основних тридцяти місць роз-

ташування для передавання замовлень на розроблення програмного 

забезпечення. 

Цьому сприяють значні конкурентні переваги українських ІТ-

фахівців, зокрема: 1) ціновий фактор (заробітну платню українських 

програмістів можна зіставити з доходами індійських та у співвідно-

шенні до американської становить 1:7, при цьому розцінки на послуги 

розробників із Східної Європи навпаки наближаються до загально єв-

ропейських); 2) широкий спектр технологічних компетенцій, що дає 

змогу гнучко реалізовувати ІТ-проекти підвищеної складності (на по-

рядок вищі, ніж китайські); 3)виконавці мають новинки та базу реалі-

зації складних наукоємних проектів та забезпечують скорочений пері-

од виходу продукту на ринок, проявляючи гнучкість у використанні, 

розподілі та взаємозаміні ресурсів, а також мають культурну та геог-

рафічну близькість до Європи. 
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Питання управлінського обліку, планування та бюджетування – 

актуальна тема для всіх ІТ-компаній. Оскільки залежно від видів про-

дукції або послуг, які вони виробляють – методологія може суттєво 

змінюватися. Заказ на розробку ПО, випуск базових рішень, надання 

технічної підтримки, випуск оновлень, використання ліцензій сторон-

ніх розробників можуть значним чином впливати на визнання доходів 

та витрат, собівартість, cash managment організації. Важливим базисом 

для організації управлінського обліку та бюджетування є розділення 

діяльності компанії на проекти та розподіл витрат (не формуючих со-

бівартість) на пул проектів за визначеною методологією.  

Для вирішення цих питань найбільш зручним є маржинальний 

метод обліку витрат та здійснення відповідного аналізу.  

Маржинальний аналіз − це метод економічного моделювання, 

оцінювання та обґрунтування ефективних управлінських рішень у біз-

несі на базі даних управлінського обліку шляхом розділення витрат на 

постійні та змінні, а також визначення причинно-наслідкового зв’язку 

між обсягом продажу, питомими (змінними на одиницю) затратами та 

прибутком, а також прогнозування величини кожного з цих показників 

при заданих значеннях даних. Даний метод також називають ще аналі-

зом беззбитковості або сприяння доходу. 

Маржинальний аналіз є основою системи директ-костингу, яка 

була створена американським економістом Д. Гаррисоном та отримала 

широкого розповсюдження в усіх розвинений економіках, таких як 

Німеччина, США, Великобританія, Японія, Канада та інші.  

Зазвичай маржинальний аналіз ґрунтується на розрізі продуктів 

бізнесу, що є притаманним ІТ-компаніям. Як економічна модель та 

інструмент прийняття раціональних управлінських рішень класичний 

маржинальний аналіз достатньо ґрунтовно розглянутий у великій кіль-

кості вітчизняних та західних публікацій. Зокрема, визначаються осно-

вні умови та обмеження застосовності маржинального аналізу. 

Основу маржинального аналізу, крім розділення витрат на змінні 

та постійні, також складає категорія маржинального доходу.  

Маржинальний доход на одиницю продукції представляє собою 

різність між ціною цієї одиниці та змінними затратами на неї. Він вра-

ховує в себе не тільки постійні затрати, але й прибуток. Одним з прос-

тих та ефективних методів маржинального аналізу з метою оператив-

ного, а також стратегічного планування є СVP-аналіз (аналіз «витрати-

обсяг – прибуток»), який дозволяє відслідкувати залежність фінансо-

вих результатів та обсягів діяльності.  

ІТ-компанії характеризуються тим, що перелік послуг та сервісів 

швидко зростає та змінюється. Це свідчить про гнучкість ІТ-бізнесу 
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щодо реалізації нових послуг та сервісів. Дуже важливо в таких умовах 

«не прогоріти», прагнучи бути в авангарді передових технологій. Не-

обхідно проводити оперативний аналіз всіх послуг, розроблюваних 

програм та проектів, що реалізуються. 

Результат розрахунку маржинального доходу за ІТ-проектами 

(сервісами) – це інформація для прийняття управлінських рішень за 

певними проектами. Наведемо приклад прийняття таких рішень, що 

мають від’ємний маржинальний доход: 1) виключення такого проекту 

з переліку послуг, що надаються; 2) підвищення ціни продажу на цей 

вид послуги (сервісу); 3) зниження або оптимізація структури собівар-

тості; 4) зниження обсягів продажу до мінімально необхідного (у ви-

падку, коли компанії важливо надання усього комплексу послуг); 5) 

визнання збитку за даним видом послуг (сервісів) у якості витрат на 

просування інших проектів; 6) підвищення ціни продажу на інші пос-

луги (сервіси) – наприклад більш рентабельні.  

Таким чином, ми визначили, що маржинальний аналіз має вели-

кий потенціал корисного та зручного інструменту для оперативного та 

ефективного управління ІТ-компанією. Методика маржинального ана-

лізу універсальна та може застосовуватися практично в усіх сферах 

господарства. Її перевагами є її практичність, гнучкість, можливість 

використання в оперативному режимі для підтримання та підвищення 

конкурентоспроможності компанії.  

 

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ЯК МЕТОД 

ПРЕВЕТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Вербецька А.В. 

Науковий керівник – Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент 

 

Кризова ситуація - переломний момент у функціонуванні будь-

якої системи, в процесі якого вона піддається впливу ззовні і зсереди-

ни, що вимагає якісно нового реагування з боку цієї системи.  

Кризові ситуації в діяльності підприємства знаходять своє кількі-

сне та якісне вираження в обліковій та звітній документації. Великі 

обсяги та різноманітність облікових даних, а також ретроспективний 

характер звітності не сприяють своєчасному виявленню кризових 

явищ. Оцінювання погіршення фінансового стану можна здійснити 

застосовуючи сучасну методологію аналізу. А тому розроблення мето-

дики превентивного оцінювання фінансового стану суб’єкта господа-

рювання набуває особливої актуальності. 
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Здійснення діагностики кризового стану передбачає вирішення 

наступних завдань, зміст яких відображає її приналежність до реакти-

вного управління: оцінка масштабності кризи; вивчення причин його 

виникнення по бізнес-процесам для виділення точок розриву життєво-

го циклу організації; вибір варіанта застосування найбільш ефективних 

процедур банкрутства з точки зору законодавства (зовнішнє управлін-

ня, фінансове оздоровлення, конкурсне виробництво, мирова угода). 

Причинами виникнення кризових ситуацій на підприємствах є вплив 

як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, більшість яких піддається 

компетентному управлінню з боку їх керівників та власників.  

Кожен з факторів характеризує ту чи іншу сторону діяльності 

підприємства. В процесі розвитку кризи вони можуть доповнювати 

один одного, підсилюючи негативний ефект створюючи так звану си-

нергію. Незалежно від свого істотного змісту, будь-який з факторів 

надає той чи інший вплив на фінансовий стан розглянутого бізнесу. 

Розуміння того, як ці ідентифікуються фактори впливають на підпри-

ємство, є першим кроком на шляху подолання банкрутства. В даний 

час в теорії та практиці економічних досліджень сформувалася безліч 

методів діагностики кризового стану організацій і ймовірності їх банк-

рутства. Ці методи розрізняються сферою застосування, складом пока-

зників, точністю діагностування тощо.  

Причому в основі класифікації існуючих методів діагностики 

кризового стану підприємства лежить їх підрозділ на: 1) кількісні, які 

передбачають побудову факторної моделі, що дозволяє виявити і кіль-

кісно оцінити небезпечні для фінансової спроможності підприємства 

тенденції; 2) якісні, засновані на побудові системи неформалізованих 

ознак, інтуїтивно-логічний аналіз яких дозволяє формувати судження 

про наявність ймовірності банкрутства; 3) комбіновані, що поєднують 

в собі перші два. 

Для підприємств державного сектору економіки наказом Мініс-

терства фінансів України від 14.02.2006 р. № 170 Методика аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору 

економіки.  

Ця Методика розроблена з метою визначення об’єктивних і 

суб’єктивних причин збитковості, забезпечення єдності підходів при 

оцінці фінансово-господарського стану та ефективності управління 

суб’єктів державного сектору економіки України. Вона застосовується  

центральними і місцевими органами виконавчої влади, які уповнова-

жені здійснювати управління підприємствами державного сектору 

економіки. 
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Методика визначає основні  показники, які характеризують фі-

нансово-господарський стан підприємств, установлює порядок їх роз-

рахунку за даними фінансової та податкової  звітності,  напрями пере-

вірки діяльності підприємств з метою виявлення об’єктивних і 

суб’єктивних причин збитковості, а також критерії оцінки ефективнос-

ті управління підприємствами. Основними складовими фінансового 

аналізу діяльності підприємства є: 1) горизонтальний фінансовий ана-

ліз, який  проводиться з метою вивчення динаміки окремих фінансових 

показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний 

період часу; 2) вертикальний фінансовий аналіз, який базується на по-

рівнянні питомої ваги окремих структурних складових; 3) порівняль-

ний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення планових та 

фактичних показників, фактичних та нормативних (галузевих, загаль-

них) показників; 4) аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіс-

тавленні показників  звітності  та/або фінансового плану з метою роз-

рахунку коефіцієнтів: коефіцієнт платоспроможності (ліквідності), 

оцінки оборотності активів, фінансової стабільності підприємства то-

що; 5) факторний фінансовий аналіз, який проводиться  для оцінки 

впливу окремих чинників на рівень відповідних результативних показ-

ників. 

Застосування достатньо деталізованої Методики аналізу загалом 

позитивно впливає на якість його проведення. Проте, на наш погляд, 

вона має певні недоліки, зокрема: 1) відсутнє однозначне трактування 

порядку визначення річних балансових показників; 2) у методиці ана-

лізу факторів, що призвели до неплатоспроможності, нема єдиного 

підходу до визначення періоду аналізу; 3) методика розрахована лише 

на використання звичайної фінансової звітності, хоча на практиці час-

то виникає необхідність здійснювати аналіз підприємств, які склада-

ють фінансову звітність за скороченою формою, для якої характерне 

групування доходів, витрат та формування фінансових результатів за 

іншим принципом, відповідно, щоб провести аналіз, необхідно транс-

формувати показники звітності, що часто є неможливим без проведен-

ня додаткових облікових процедур; 4) методика має формальний хара-

ктер, зорієнтована на дані бухгалтерського обліку та звітності, вивчен-

ня яких не достатнє для виявлення внутрішніх резервів подолання фі-

нансової кризи, питанню доцільності санації приділено недостатньо 

уваги. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Кравченко К.О., Таранушенко Є. В. 

Науковий керівник – Власова О. Є., канд. екон. наук, доцент 
 

Серед найбільш актуальних трендів розвитку світової економіки 

особливо виділяють перехід до цифрових технологій. Так, частка циф-

рової економіки в ВВП розвинених країн з 2010 року по 2016 рік зрос-

ла з 4,3% до 5,5%, а в ВВП країн, що розвиваються - з 3,6% до 4,9%. У 

країнах G20 цей показник зріс за п’ять років з 4,1% до 5,3%. За оцін-

ками Всесвітнього економічного форуму цифровізація має величезний 

потенціал для бізнесу та суспільства й може принести для світової 

економіки до 2025 року додатково понад $ 30 трлн доходів. 

Цифровізація зачіпає всю систему інформаційного забезпечення 

соціально-економічних процесів. Значиму роль в цій системі грає бух-

галтерський облік з його функціоналом збору, обробки та надання 

економічної інформації про діяльність господарюючих суб’єктів. Тому 

переосмислення ролі і місця бухгалтерського обліку і бухгалтерів в 

цифрову економіку набуває особливо важливу роль. Так, Кулик В.В. 

досліджує особливості професії бухгалтерів постіндустріальному сус-

пільстві, а Карпенко О.В., Плікус І.Й., Головіна Д.В. визначають пере-

лік компетенцій, якими повинні володіти обліковці відповідно до ви-

мог цифрової економіки. Однак, на нашу думку, особливої уваги пот-

ребують дослідження щодо трансформації облікової методології задля 

їх відповідності умовам цифровізації.  

Уже сьогодні такі технології як блокчейн, є передумовою транс-

формацій в методах реєстрації облікових даних. Наприклад, вже зараз 

в світі розглядається питання введення в практику бухгалтерського 

обліку системи «Потрійної бухгалтерії / потрійного запису» (triple-

entry accountancy). Цей метод може бути використаний для підтвер-

дження того, що зареєстрована транзакція, така як замовлення чи ра-

хунок-фактура, є реальною транзакцією з надійним очікуванням пла-

тежу. Бухгалтерський облік з трьома записами використовує блокчейн 

для перевірки записів торгівлі всіма учасниками транзакції. Простіше 

кажучи, blockchain - це захист від несанкціонованого поширення циф-

рової книги. Блокчейн, що народився за рахунок зростання біткоїну, 

був базовою системою ведення журналів, яка дозволяла всім користу-

вачам біткоїну записувати та відслідковувати свої транзакції. Однак 

стає все зрозумілішим, що блокчейн корисний набагато більше спосо-

бів, ніж просто забезпечення чесності біткоїну. Таким чином, бухгал-

терський облік із введенням даних через блокчейн забезпечує одну 
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спільну версію істини, підкріплену нетлінною технологією ведення 

книги, яку не можна підробити. 

В умовах цифровізації, по нашому думку, важливим є збільшення 

кількості методів бухгалтерського обліку, але з урахуванням збере-

ження методологічного ядра обліку. Це дозволить забезпечити гармо-

нійність використовуваних методів по відношенню до завдань обліку, 

що змінюються під впливом прогресу технологій обробки даних. Се-

ред експертів в області бухгалтерського обліку висловлюються пропо-

зиції щодо включення в план рахунків рахунків перспективного обліку 

і рахунків для нефінансової інформації. 

В умовах розвитку цифрової економіки піддаються значним змі-

нам і об’єкти обліку. Поясненням цьому є зростаюча кількість показ-

ників, що характеризують, не тільки економічну сторону бізнесу, а й 

соціальну, екологічну відповідальність, системність і якість корпора-

тивного управління, наявність нефінансових об’єктів, таких як: органі-

заційний, людський, інноваційний, репутаційний капітали, які забезпе-

чують базу для створення вартості. Цифровізація бізнесу визначає по-

треби розширення кола об’єктів обліку за рахунок появи нових гібрид-

них і модифікованих форм активів, зобов’язань і капіталу: криптова-

люта, розумні активи, розумні контракти, інструменти змішаного інве-

стування, нові форми фінансових операцій, електронні потоки коштів, 

віртуальні монетарні і немонетарні одиниці цінності, інтелектуальний 

людський капітал, клієнтська база, інноваційні продукти та ін. А їх 

відображення в обліку - формування нових принципів систематизації 

та таксономії об’єктивним для обліку, виділення критеріїв визнання, 

метрик і принципів відображення в економічній інформації.  

Вимагає зміни і внутрішня структура бухгалтерського облік. Го-

ловними тенденціями є як зближення вже існуючих видів обліку, так і 

спроби виділити нові його види (стратегічний, адаптивний, багатоці-

льовий, креативний, інтелектуальний і ін.). Зближення зовнішнього і 

внутрішнього обліку дозволяє включити в корпоративну звітність ін-

формацію про стратегію розвитку і соціальної відповідальності, ство-

рення економічної доданої вартості в розрізі бізнес-сегментів і факто-

рах її створення, ефективності системи управління. Окремого розгляду 

вимагають ідеї, пов’язані з відокремленням видів обліку з причини 

формування ними особливих інформаційних систем (стратегічний, 

соціальний, актуарний, бихевиористский і ін.). Питання доцільності їх 

виділення є дискусійними, але заслуговують розгляду в зв’язку з на-

зріває змінами. Розробляються нові інформаційні технології, такі як 

хмарні технології, відкриті технологічні платформи, електронні довід-
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ково-інформаційні системи, створення єдиного міжнародного формату 

та змісту фінансової звітності в електронному вигляді XBRL.  

XBRL (англ. EXtensible Business Reporting Language) є загально-

визнаним стандартом для подання фінансової звітності по МСФО і 

GAAP США в електронному вигляді. XBRL широко використовується 

в багатьох країнах регуляторами ринків цінних паперів, банківськими 

регуляторами, податковими органами, а також національними статис-

тичними агентствами. Таким чином інформаційні технології виклика-

ють суттєві модифікації як в методології, так і в прикладному напрям-

ку науки про бухгалтерський облік. У зв’язку з цим трансформація 

бухгалтерського обліку відповідно до нових потреб є необхідним 

етапом в його розвитку. Зміни і поліпшення цього методу обліку до-

поможуть не втратити його актуальність в епоху загальної цифровіза-

ції. 

 

БЕЗПЕКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В БАНКУ 

Штанько А.О., Шпарага Н.І. 

Науковий керівник – Чех Н.О., канд. екон. наук, старший викладач 

Значна конкуренція, постійні інновації в сфері інформаційних те-

хнологій, концентрація та централізація банківського капіталу, фінан-

сова глобалізація та активний процес євроінтеграції, динамізм зовніш-

нього середовища, політична та геополітична нестабільність є одними 

з багатьох факторів, що ускладнюють ведення банківської діяльності в 

Україні. Відповідно виникає необхідність  застосування нових підходів 

до управління банком, які б забезпечили стабільність діяльності та 

ефективність виконання банками функцій фінансових посередників. 

Одне з провідних місць серед сучасних практик управління в банках 

належить фінансовому плануванню їх діяльності. Ефективне фінансове 

планування в банках передбачає використання таких інструментів, 

методик та заходів планування, які б допомогли керівництву банків 

вчасно внести зміни у стратегію діяльності, зменшити можливі витра-

ти та мінімізувати потенційні ризики бізнесу, сформувати максималь-

но раціональну структуру капіталу, кредитного та депозитного порт-

феля, з нових позицій усвідомити процеси, що відбуваються у банку. 

Враховуючи це, доцільно вважати, що розвиток процесів фінансового 

планування діяльності банку є особливо важливим напрямком дослі-

джень для сучасної української банківської науки та практики.  

Фінансове планування в банку – це сфера управлінської діяльно-

сті вищого керівництва банку щодо розробки системи фінансових пла-

нів з метою перетворення цілей, завдань, заходів банку в конкретну 
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систему фінансових показників (нормативів), які характеризують його 

фінансовий стан, для забезпечення фінансовими ресурсами розвиток 

банку, і, як наслідок,– досягнення головної мети його діяльності.  

Аналіз підходів до фінансового планування показав, що серед ро-

змаїття методів планування жоден з них окремо не дозволяє відобрази-

ти та врахувати у фінансовому плані специфіку діяльності банку. Тіль-

ки комплексне використання методів економічного аналізу, коефіцієн-

тного, нормативного, балансового аналізів, дисконтування грошових 

потоків, багатоваріантності (сценаріїв), із застосуванням методу про-

гнозування, дає можливість порівнювати різноманітність сценаріїв 

розвитку фінансів банку і на основі систематизації та осмислення  

отриманої інформації вибрати оптимальні шляхи руху вперед, перед-

бачати загрози та випереджувати негативні наслідки вибраних шляхів 

розвитку. 

Однак, судячи по результатам діяльності українських банків, бі-

льшість з них підходить до процесу фінансового планування надто 

формально, а до фінансового плану ставляться як до номінального до-

кументу, не сприймаючи бюджетування як щось важливе і потрібне.  

Головним напрямом у системі управління банком є управління 

фінансами, яке передбачає планування, регулювання і контроль опера-

цій банку та їх доходів і витрат, забезпечення стабільності фінансових 

результатів і підвищення економічної ефективності діяльності банку. 

Фінансове планування є невід’ємною функцією управління банком, 

здійснює формування комплексної фінансово-економічної політики 

банку, що дозволяє максимізувати частку банку на відповідному рин-

ку, завоювати лідируючі позиції і є багатостороннім, різноплановим 

управлінським процесом, ефективність якого прямопропорційно впли-

ває на рівень безпеки банку.  

 

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Шипов Д.О. 

Науковий керівник − Карпушенко М.Ю., канд. екон. наук, доцент 
 

Фінансові інвестиції включають в себе досить широкий спектр 

активів підприємства, що істотно відрізняються один від одного як за 

цільовим призначенням, так і за методами оцінки.  

Первісна оцінка фінансових інвестицій не залежить від виду фі-

нансової інвестиції і проводиться таким чином: 

1.За собівартості, що включає в себе ціну придбання фінансових 

інвестицій, комісійні винагороди, мита, податки, збори, обов'язкові 

платежі, інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбання фінансової 
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інвестиції (п.4 П (С) БУ12). 

2. За собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості переданих 

цінних паперів власної емісії, якщо фінансові інвестиції були придбані 

шляхом обміну на них (п.5 П (С) БУ12). 

3. За собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості переданих 

активів, якщо фінансові інвестиції були придбані шляхом обміну на 

активи підприємства (п.6 П (С) БО 12). 

Згодом, на дату складання балансу, процедура оцінки фінансових 

інвестицій істотно відрізняється від процедури первісної оцінки і без-

посередньо залежить від частки інвестора в статутному капіталі об'єк-

та інвестування і цілі інвестування. 

1.Фінансова інвестиції в підприємства, які не є асоційованим, до-

чірнім або спільним підприємством, відображаються на дату балансу в 

такий спосіб (п.8-9 П (С) БУ12): 

- за справедливою вартістю; 

- за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції, 

в разі якщо справедливу вартість достовірно визначити не можна. 

Справедлива вартість фінансових інвестицій визначається на ос-

нові котирувань акцій на фондовому ринку, а якщо така інформація 

відсутня, то за допомогою експертної оцінки фахівців в цій області. У 

разі зміни балансової вартості фінансових інвестицій в порівнянні з 

попереднім періодом різниця відображається у складі інших фінансо-

вих доходів (витрат). 

2. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підпри-

ємства на дату балансу оцінюються наступним чином: 

- за вартістю, визначеною за методом участі в капіталі; 

- за справедливою вартістю, або за собівартістю, у разі якщо 

справедливу вартість встановити неможливо. 

Метод оцінки фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні та 

спільні підприємства залежить від мети інвестування і особливостей 

господарювання об'єкта інвестування. За справедливою вартістю або 

за собівартістю фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні 

підприємства оцінюються лише в тих ситуаціях, коли (п.17 П (С) 

БУ12): 

- інвестиції придбані виключно для продажу протягом 12 міс. від 

дати придбання; 

- підприємство-об'єкт інвестування обмежена в передачі кошти 

інвестору протягом періоду, що перевищує 12 міс. 

При відсутності зазначених умов фінансові інвестиції оцінюють-

ся за методом участі в капіталі. Застосування методу участі в капіталі 

при оцінці інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства 
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пов'язано з тим, що в такій ситуації інвестор має право суттєво вплива-

ти на прийняття рішень, пов'язаних з плануванням фінансово-

господарської діяльності підприємства, а на дочірніх підприємствах - 

Контролювати фінансову, господарську і комерційну політику об'єкта 

інвестування з метою отримання вигод від його діяльності (п.4 П(с)БО 

19). 

Метод участі в капіталі передбачає, що балансова вартість фінан-

сових інвестицій визначається з урахуванням змін загальної величини 

власного капіталу об'єкта інвестування, за винятком тих, які є резуль-

татом операцій між інвестором і об'єктом інвестування. 

 Зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестуван-

ня, що збільшують (зменшують) балансову вартість фінансових інвес-

тицій у інвестора, відповідно до п.12 П (С) БУ12 поділяються наступ-

ним чином: 

 1. Частка інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвесту-

вання за звітний період (в тому числі і дивіденди), яка включаються у 

інвестора до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Слід підкрес-

лити, що при визнанні дивідендів, що підлягають виплаті інвестору, 

балансова вартість фінансових інвестицій, відповідно, зменшується на 

суму цих дивідендів. 

2. Частка інвестора в сумі зміни загальної величини власного ка-

піталу (крім за рахунок прибутку (збитку)), яка враховується у інвес-

тора як інший додатковий капітал або додатково вкладений капітал. 

При цьому якщо сума зменшення частки інвестора більше іншого до-

даткового або додатково вкладеного капіталу, то на цю різницю змен-

шується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

Необхідно підкреслити, що зменшення балансової вартості відобража-

ється тільки до досягнення нульової вартості фінансових інвестицій. 

Метод участі в капіталі передбачає також особливий порядок об-

ліку операцій між інвестором і дочірнім, асоційованим або ж спільним 

підприємством (п.13-14 П (С) БО 12). Так при продажу або внеску ін-

вестором активів в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, в 

складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише 

та частина прибутку, яка припадає на частку інших інвесторів цих під-

приємств. Та ж сума прибутку (збитку) від внеску або продажу акти-

вів, яка припадає на частку інвестора, який вніс або продав активи, 

включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів. Надалі 

вона визнається прибутком (збитком) інвестора лише після продажу 

об'єктом інвестування цього активу іншим особам або в періодах амо-

ртизації одержаних (придбаних) нематеріальних активів. Крім того, 

інвестор відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або 
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продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних 

активів або зменшення корисності необоротних активів. 

 

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

БУДІВНИЦТВІ 

Тарусіна К.Ю.  

Науковий керівник − Карпушенко М.Ю., канд. екон. наук, доцент 
 

Порядок визнання доходів і витрат будівельних підприємств істо-

тно відрізняється від звичайного, звичного всім порядку формування, 

певного нормами П (С) БО 15 "Доходи" і П (С) БО 16 «Витрати». Згід-

но п.п.3 і 4 П (С) БО 18 доходи і витрати протягом періоду виконання 

будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершено-

сті робіт на дату балансу. Ступінь завершеності робіт визначається по 

одному з трьох методів: 

1.Вимірювання і оцінка виконаної роботи. Цей метод передбачає 

проведення оцінки виконаної роботи і визначення ступеня готовності 

об'єкта фахівцями підприємства. Результат здійснення таких дій зво-

диться до підписання акту. Слід зазначити, що цей метод досить суб'-

єктивний, і застосовувати його можна тільки тоді, коли можна досто-

вірно визначити обсяги виконаних робіт (фактично здійснено будівни-

цтво блоку, секції, або виконаний будь-якої конкретний етап, вартість 

якого обумовлена в кошторисі); 

2.Співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загаль-

ного обсягу за будівельним контрактом у натуральному вираженні. 

Суть цього методу полягає в тому, що обсяги виконаних робіт в нату-

ральному вираженні зіставляються з обсягами робіт, запланованими в 

кошторисі. В якості одиниці виконаних робіт можуть виступати кубо-

метри цегельної кладки, штуки, трудові показники: людино-година, 

маш.-зміна. Метод зручно застосовувати при невеликих обсягах будів-

ництва вузькоспеціалізованими підприємствами, оскільки при будів-

ництві великих будівельних об'єктів застосовувати цей метод досить 

складно. При використанні даного методу застосовуються такі форму-

ли: 

 

 Ступінь завершеності в натуральному вимірі (м2, м3, шт)= 

   Фактично виконаний обсяг робіт                                                                 

=   ---------------------------------------- --,                                            (1) 

 Загальний обсяг робіт за контрактом в 

  натуральному вимірі 

 



 176 

Дохід = Загальна вартість робіт за контрактом х Ступінь завер-

шеності робіт,                                                                                   (2) 

 

3.Співвідношення обсягу фактичних витрат з початку виконання 

будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) 

суми загальних витрат за контрактом. 

Цей метод досить простий, оскільки бухгалтер, маючи всі відо-

мості про фактичні витрати, може в будь-який момент розрахувати 

дохід, віднісши фактичні витрати із загальним обсягом запланованих 

витрат. Важливою відмінною рисою цього методу є його повне узго-

дження з методом визначення доходів за довгостроковими контракта-

ми в податковому обліку. Тому ті бухгалтера, які не хочуть здійснюва-

ти зайві розрахунки, вибирають саме цей метод. 

Але даний метод має і суттєві недоліки в наступних випадках: 

- в умовах інфляції; 

- при збільшенні термінів будівництва, що тягне за собою подо-

рожчання робіт; 

- при незапланований подорожчанні окремих видів матеріалів, 

конструкцій. 

При використанні даного методу застосовуються такі формули: 

 

        Фактично здійснені витрати (грн.) 

С= ------------------------------------------------ -,                                   (3)                                                              

      Загальна сума витрат за контрактом (грн.) 

 

де С - співвідношення фактичних витрат і загальних витрат. 

 

          Дохід = Загальна вартість робіт за контрактом х С,             (4) 

 

Цей метод досить простий, але може виникнути ситуація, в якій 

витрати підприємства за певний період перевищать загальну величину 

витрат за контрактом, а будівництво ще далеко не закінчено. У такому 

випадку потрібно коректування доходів. 

Оцінка доходу протягом виконання будівельного контракту пере-

глядається у наступних ситуаціях: 

- при узгодженні з замовником відхилень або претензій, які змі-

нюють ціну будівельного контракту в періоди після його укладання; 

- при зміні узгодженої ціни будівельного контракту з фіксованою 

ціною за наявності умов, що передбачають її зміни. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ВІДПУСТОК 
 

Сокол С.Г.  

Науковий керівник − Карпушенко М.Ю. канд. екон. наук, доцент 
 

Порядок надання відпусток встановлений Законом України «Про 

відпустки». Згідно із законодавством надаються такі види відпусток:  

1) щорічні відпустки:  

- основна відпустка; 

 - додаткова відпустка за роботу із шкідливими й важкими умова-

ми праці ;  

- додаткова відпустка за особливий характер праці;  

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;  

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;  

3) творча відпустка ;  

4) соціальні відпустки:  

- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами ;  

- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку ;  

- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей ;  

5) відпустки без збереження заробітної плати.  

Законодавством, колективним договором, угодою і трудовим до-

говором можуть встановлюватись й інші види відпусток.  

Розрахунок плати за відпустку здійснюють на підставі розрахунку 

показника середньої заробітної плати. Порядок розрахунку середньої 

заробітної плати для нарахування оплати за час щорічної, додаткових 

відпусток у зв'язку з навчанням, творчих відпусток, додаткових відпу-

сток працівникам, які мають дітей і компенсації за невикористані від-

пустки визначений Постановою КМУ «Про затвердження Порядку 

обчислення середньої заробітної плати».  

Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування плати за 

відпустку  проводять виходячи з виплат за останніх 12 календарних 

місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті 

компенсації за невикористану відпустку. Якщо працівник відпрацював 

на підприємстві менше  року, середню заробітну плату обчислюють 

виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Якщо в розрахун-

ковому періоді працівник не отримував заробітну плату, розрахунок 

проводять виходячи зі встановленої йому тарифної ставки, посадового 

окладу.  

Для нарахування плати за відпустку використовується наступна 

формула: 
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От= Д: (Кг-П) х Кот   ,           (1) 

 

де От- сума оплати за відпустку; 

     Д- сумарна заробітна плата за останні перед наданням відпуст-

ки 12 місяців;  

     Кг- відповідна кількість календарних днів року; 

     П- святкові й неробочі дні; 

      Кот- число календарних днів відпустки, що надається праців-

никові.  

Святкові й неробочі дні, що приходяться на час відпустки, в роз-

рахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються. 

Оформлення відпустки здійснюється на підставі Наказу про на-

дання відпустки (форма №П-3). Підставами для оформлення Наказу є 

заяви працівників відповідно до затвердженого на підприємстві графі-

ка відпусток.  

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

ОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Шуба О.С. 

Науковий керівник – Мізік Ю.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Незалежно від форми та сфери діяльності реалізація функцій біз-

несу потребує залучення певного капіталу для фінансування операцій, 

визначення об’єктів та обсягів інвестування отриманих коштів. Успіх 

бізнесу безпосередньо залежить від ефективного використання в про-

цесі господарських операцій наявних ресурсів. Відтак будь-яка підп-

риємницька діяльність складається з трьох взаємопов’язаних елемен-

тів: інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Для узго-

дження різних видів діяльності існує специфічна функція – управління. 

Система управління формується через управлінські функції, однією з 

яких є облік, виконуючи одну із своїх функцій – інформаційну, є осно-

вним джерелом інформації, яка надходить різним рівням управління. 

Доцільно буде розглянути особливості інформаційного забезпечення 

аудиторського процесу оборотних матеріальних активів.  

Інформаційне забезпечення – це цілеспрямована робота по збору 

інформації, її реєстрації, передаванню, обробці, узагальненню, збері-

ганню та пошуку суб’єктами контролю з метою використання для уп-

равління. Завданням інформаційного забезпечення є інформування 

учасників контрольного процесу про стан об’єкту, який контролюєть-

ся, про його функціонування відповідно до нормативно-правових ак-

тів.  При цьому інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості 
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та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності, є 

економічною. Економічну інформацію можна кількісно виміряти та 

якісно оцінити у процесі аналізу, планування, прогнозування, управ-

ління соціально-економічного розвитку. Економічну інформацію 

отримують за допомогою різних носіїв, передусім бухгалтерської, ста-

тистичної звітності, вибіркових обстежень. Економічна інформація 

існує у вигляді економічних потоків різноманітних рішень, вказівок, 

розпоряджень, які відображають прямі й зворотні зв’язки, які безпосе-

редньо виникають у процесі господарської діяльності.  

Отже, можна зробити висновок, що прийняття рішень на основі 

ненадійного обліково-інформаційного забезпечення може призвести до 

негативних наслідків. Певним гарантом надійності даних бухгалтер-

ського обліку може стати внутрішній аудит. 

На сьогоднішній день, аудит оборотних матеріальних активів не 

може здійснюватися без дослідження оперативного обліку (наприклад, 

щоденні оперативні дані про рух дефіцитних основних і допоміжних 

матеріалів та інша оперативна інформація, визначена керівництвом 

суб’єкта господарювання залежно від його специфіки), інформації з 

діловодства (накази про зміну матеріально відповідальних осіб; про 

проведення ревізій, інвентаризацій; про розгляд результатів ревізії та 

інвентаризації); висновків спеціалістів (щодо якості та придатності 

запасів, доцільності їх придбання, списання). 

Організація ефективного аудиту потребує передовсім якісної інфо-

рмаційної бази для його виконання щодо суб’єкта господарської дія-

льності. Інформаційна база містить інформацію, тобто відомості, 

отримані аудитором із різних джерел, які корисні й потрібні для прий-

няття управлінських рішень і формування судження аудитора про 

об’єкт аудиту. Організація і формування джерел надходження своєча-

сної, обґрунтованої та оперативної інформації, необхідної для вико-

нання аудитором своїх функціональних обов’язків являє собою інфор-

маційне забезпечення аудиторського процесу. Завданням інформацій-

ного забезпечення є інформування учасників аудиторського процесу 

щодо стану, якості функціонування об’єктів перевірки та відповідності 

діяльності підприємств нормативно-правовим актам та законодавству. 

Це засвідчує вагому роль інформаційного забезпечення у виконанні 

аудиту.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Снаговська Д.А. 

Науковий керівник – Смірная С.М., канд. екон. наук, доцент 
 

Умови глобалізації, що як явище характеризуються збільшенням 

впливу різноманітних чинників міжнародного характеру на національ-

ні економіки та соціальну сферу окремих держав, актуалізують питан-

ня зміцнення соціально-економічної безпеки в системі національної 

безпеки і формування економіки майбутнього на підставах постулату 

подальшого сталого й безпечного розвитку суспільства. Роль безпеко-

вого аспекту сучасного соціально-економічного життя значно підви-

щується з огляду на реальні та потенційні небезпеки, котрі суттєвим 

чином здатні впливати на якісні й кількісні параметри соціального ро-

звитку, виступаючи формою загострення суспільних суперечностей. 

Кризові явища і негативні процеси, що охопили певну частину націо-

нальних економік, – серед яких зростання безробіття, скорочення на-

роджуваності та середньої тривалості життя людей, розшарування сус-

пільства за майновим станом, деформація демографічного й соціально-

го складу суспільства, соціальні конфлікти, зниження духовно-

морального потенціалу соціуму, – створюють реальну загрозу націона-

льній безпеці багатьох країн світу. Метою дослідження є аналіз соціа-

льно-економічної безпеки як складової національної безпеки за умови 

глобалізаційних викликів сьогодення. Останні наукові дослідження в 

цьому напрямку довели, що в сучасній теорії безпекології вагомим 

внеском є роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері 

соціально-економічної безпеки: Варналія З.С., Геєця В.М., Губського 

Б.В., Данилишина Б.М., Момот Т.В., Мунтіян В.І., Пригунова П.Я. та 

ін. Разом з тим, подальшого дослідження потребують проблеми ви-

вчення загроз впливу на соціально-економічну безпеку за умови гло-

балізованого світу та виявлення основних важелів механізму зміцнен-

ня соціально-економічної складової національної безпеки. 

Слід констатувати, що пріоритетом подальшого розвитку суспі-

льства, визнаним світовою спільнотою безумовним напрямком забез-

печення стійкого існування людства, є дотримання стратегії сталого й 

безпечного розвитку задля забезпечення функціонування як нинішньо-

го, так і прийдешніх поколінь. Згідно з зазначеною стратегією подаль-

шого розвитку суспільства в основу її реалізації покладено нагальну 

потребу вирішення глобальних проблем людства, якими є проблеми 

економічного, соціального та екологічного характеру. На виникнення 

дисбалансів у розвитку соціально-економічних систем у глобальному 
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вимірі та на рівень соціально-економічної безпеки держав у сучасному 

світі впливають такі чинники: економічного характеру – несправедли-

вий розподіл факторів виробництва, технічне та технологічне відста-

вання окремих держав, економічна залежність та політичний вплив 

одних країн на інші, сповільнення темпів економічного зростання, без-

робіття, інфляція, утворення фінансової олігархії; соціального харак-

теру – зміна стандартів соціальної поведінки та культури, посилення 

ролі політичної влади, локальні конфлікти між державами, військово-

політичне домінування, концентрація проблем бідності, неналежний 

рівень добробуту населення та якості життя в окремих країнах; еколо-

гічного характеру – нерівномірність забезпеченості країн світу приро-

дними ресурсами, вичерпність корисних копалин, використання невід-

новлюваних видів природних ресурсів, забруднення навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської діяльності людства, 

процеси руйнування глобальної екосистеми. 

З огляду на це, соціально-економічна безпека як складова націо-

нальної безпеки є підґрунтям гарантування політичної, економічної та 

екологічної стабільності розвитку держави, а також є основою зміц-

нення інститутів громадянського суспільства і забезпечення безпеки 

громадян. З точки зору необхідності реалізації цих важливих зазначе-

них функцій, слід погодитися з дослідниками в царині теорії безпеки 

соціальних систем стосовно трактування соціально-економічної безпе-

ки як стану перебування соціально-економічної системи у межах гра-

ничних значень та її здатності на відповідному соціально-

економічному рівні створювати умови з метою реалізації і захисту 

природних прав людини щодо забезпечення достатнього рівня та якос-

ті життя. 

У цьому контексті важливого значення набувають функції, що 

має виконувати сучасна соціально-економічна політика держави, оріє-

нтована на вирішення глобальних проблем, що стоять перед світовою 

економікою, а саме: визнання пріоритету людського фактору й необ-

хідності більш повного врахування інтересів суспільства; забезпечення 

сталого розвитку та соціальної екології; вибір вектору, орієнтованого 

на зовнішній вимір соціальної та економічної політики, яка виходить 

за національні межі і проявляється в процесі розвитку світової еконо-

міки, що сприяє створенню широких зон соціально-економічної безпе-

ки. Отже, в процесі забезпечення соціально-економічної безпеки від-

повідальність за її підтримку в глобальному вимірі однаковою мірою 

лягає на усі країни, бізнес-структури, неурядові організації та грома-

дянське суспільство в цілому. Вирішення окреслених завдань дасть 

змогу за допомогою сучасної соціально-економічної політики країн 
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модернізувати сферу суспільних відносин з урахуванням процесів, 

пов'язаних з глобалізацією та регіональною інтеграцією, пріоритету 

соціального виміру розвитку суспільства, зорієнтованого на вирішення 

проблем підвищення рівня та якості життя громадян, тим самим спри-

яючи зміцненню систем національної безпеки. 

 

МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Мельніченко Г.В.. 

Науковий керівник – Мізік Ю.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Внутрішній контроль – це процес спрямований на досягненні ці-

лей підприємства, що являється результатом дій керівництва з плану-

вання, організації, моніторингу діяльності підприємства і його окре-

мих підрозділів. Визначити внутрішній контроль з погляду його бух-

галтерського розуміння можна так: внутрішній контроль є структура, 

політика, правила, процедури по забезпеченню збереження активів 

підприємства і надійності бухгалтерських записів. Важливо усвідом-

лювати, що внутрішній контроль корисний тільки в тому випадку, як-

що спрямований на досягнення конкретних цілей і перед тим, як оці-

нювати результати контролю необхідно визначити ці цілі. 

Внутрішній контроль, як функція управління, дозволяє своєчасно 

виявити ці умови і фактори, які не сприяють ефективному веденню 

виробництва і досягненню поставленої мети. Будучи функцією управ-

ління, контроль виступає засобом двостороннього зв’язку між 

об’єктом і системою управління, інформацією про дійсний стан 

об’єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Контроль дає 

інформацію щодо процесів, які відбуваються на підприємстві, допома-

гає приймати найбільш доцільні рішення із загальних і спеціальних 

питань розвитку підприємства, надає можливість судити про правиль-

ність прийнятих рішень, своєчасність і результативність їх виконання. 

Система внутрішнього контролю є внутрішньогосподарським ко-

нтролем, який здійснюють власник підприємства, адміністрація та фа-

хівці всіх операцій, в результаті яких вона виникла. Для прийняття 

управлінських рішень важливе значення має повнота і об’єктивність 

інформації, пов’язаної з дебіторською заборгованістю та кредиторсь-

кою заборгованістю.   

Об’єктивна необхідність кардинальних змін в економіці спрямо-

вує на пошук нових форм організації господарської діяльності на ос-

нові яких мають бути створені умови для цих змін. Одним із елементів 
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інфраструктури є структура незалежного контролю та консультування 

– аудит і, особливо внутрішній аудит, про що свідчать організаційні 

принципи функціонування і той спектр послуг, який може надавати 

дана структура і його спрямованість на забезпечення інтересів конкре-

тного власника. 

Обсяг і мета внутрішнього аудиту змінюються й залежать від ро-

зміру, структури суб’єкта господарювання, вимог його управлінського 

персоналу. Як правило, внутрішній аудит складається з одного чи кі-

лькох наведених елементів: 

– огляд систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контро-

лю. Відповідальним за створення адекватних систем бухгалтерського 

обліку і внутрішнього контролю є управлінський персонал. Внутріш-

ній аудит, як правило, передбачає конкретну відповідальність за пере-

вірку цих систем і моніторинг їх функціонування, а також передбачає 

надання рекомендацій для їх удосконалення; 

– перевірка фінансової та господарської інформації. Цей елемент 

може включати перевірку способів, що застосовуються для визначен-

ня, виміру, класифікації цієї інформації і складання звітності про неї та 

конкретний запит щодо окремих статей, у тому числі детальне тесту-

вання операцій, залишків на рахунках і процедур; 

– перевірка економічності та продуктивності діяльності, у тому 

числі нефінансові заходи контролю суб’єкта господарювання; 

– перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших зов-

нішніх вимог, а також політики, директив управлінського персоналу та 

інших внутрішніх вимог. 

До обов’язків служби внутрішнього аудиту необхідно віднести: 

– забезпечення постійного аналізу та контролю ймовірних ризи-

ків діяльності підприємства, оцінки повноти та надійності ведення бу-

хгалтерського обліку, операційного та адміністративного контролю; 

– забезпечення постійного контролю за дотриманням співробіт-

никами підприємства встановленого документообороту, процедур 

проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на 

них обов’язками; 

– проведення розгляду фактів порушень співробітниками підпри-

ємства чинного законодавства України, інших нормативно-правових 

актів та стандартів професійної діяльності, внутрішніх документів, які 

регулюють та визначають політику підприємства; 

– надання рекомендацій керівництву або власнику підприємства 

при прийнятті рішень щодо забезпечення недопущення дій, результа-

том яких може стати порушення чинного законодавства, інших норма-

тивно-правових актів; 
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– розробку рекомендацій та вказівок щодо усунення виявлених 

порушень, покращання системи внутрішнього контролю та здійснюва-

ти контроль за їх використанням та виконанням; 

– забезпечення схоронності та повернення одержаних від підроз-

ділів підприємства документів на всіх носіях. 

– забезпечення повноти документування кожного факту перевір-

ки, оформлення письмово висновків, де мають бути відображені усі 

питання, вивчені в ході перевірки, та рекомендації, надані керівництву 

або власнику підприємства; 

– контролювання організації роботи на підприємстві з вивчення 

усіма співробітниками вимог чинного законодавства України, норма-

тивно-правових актів, інших підзаконних та відомчих актів, внутріш-

ніх документів підприємства на підставі переліку службових 

обов’язків; 

– керівник служби внутрішнього аудиту підприємства приймає 

участь у засіданнях керівних структур при обговоренні тем, які прямо 

або побічно стосуються внутрішнього контролю і аудиту, бухгалтер-

ського обліку, структури або розвитку підприємства. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Дуднікова О.О. 

Науковий керівник – Мізік Ю.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Визначення та облік доходів і витрат – одна з найважливіших ді-

лянок бухгалтерської роботи. А якщо додати ще й специфіку, прита-

манну будівельним підприємствам, то стає зрозуміло, що розібратися з 

цим не так то просто. При сучасній методології бухгалтерського і по-

даткового обліків існують певні особливості обліку доходів і витрат 

діяльності та включення до собівартості окремих витрат під час фор-

мування ціни на будівельні послуги. 

Бухгалтерський облік на будівельному підприємстві являє собою 

упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в 

грошовому вираженні про майно, зобов’язання організацій і їхньому 

русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх 

господарських операцій. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій  є 

первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських 

операцій. 

Методологічні засади формування підрядниками у бухгалтерсь-

кому обліку інформації про доходи і витрати, пов'язані з виконанням 
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будівельних контрактів, визначає П(С)БО 18 "Будівельні контракти" 

[1]. Будівельний контракт - договір про будівництво. 

Підрядник - юридична особа, яка укладає будівельний контракт, 

виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх за-

мовникові. 

Об'єкт будівництва - сукупність будівель і споруд або окремі бу-

дівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.  

Згідно з П(С)БО 18 будівельні контракти поділяють [1]: 

- на контракт із фіксованою ціною - договір про будівництво, 

який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будіве-

льним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продук-

ції, що буде випускатися на об'єкті будівництва; 

- контракт за ціною "витрати плюс" - договір про будівництво, 

який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на вико-

нання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді 

відсотка від витрат або фіксованої величини). 

Дохід за будівельним контрактом, контрактом на будівельному 

підприємстві,  оцінюють за справедливою вартістю активів, які вже 

отримані або підлягають отриманню. Оцінку доходу протягом вико-

нання будівельного контракту переглядають у разі: 

- погодження із замовником відхилень та/або претензій, які змі-

нюють ціну будівельного контракту в періоди після його укладання; 

- зміни узгодженої ціни будівельного контракту з фіксованою ці-

ною за наявності умов, що передбачають її зміни. 

Дохід за будівельним контрактом обліковують на субрахунку 703 

"Дохід від реалізації робіт і послуг". Сума доходу відображається так: 

дебет рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і кредит 

субрахунку 703. За дебетом субрахунку 703 відображають суму подат-

кового зобов'язання з податку на додану вартість та списання у поряд-

ку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". 

Таким чином, організація бухгалтерського обліку на будівельно-

му підприємстві – це сукупність дій зі створення цілісної системи об-

ліку, підтримання і підвищення рівня її організованості, функціону-

вання якої спрямовано на забезпечення інформаційних потреб корис-

тувачів облікової інформації, включаючи вибір форм організації та 

формування матеріального і інформаційного забезпечення облікового 

процесу. Організацію бухгалтерського обліку можна визначити також 

як обґрунтовану сукупність умов, за яких найбільш економно і раціо-

нально здійснюється збір, обробка і зберігання бухгалтерської інфор-

мації з метою оперативного контролю за ефективним використанням 
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майна підприємства та надання користувачам неупередженої інформа-

ції для прийняття управлінських рішень. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИШ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Гузун М.В., Дмитрієва Н.О 

Науковий керівник – Мізік Ю.І., канд. екон. наук, доцент 
 

Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі 

як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що 

облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і скон-

центрованості, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості 

первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення 

яких потребує багато часу.  

Аудит операцій із розрахунків з оплати праці полягає у в встано-

вленні достовірності первинних даних, що стосуються реальності зо-

бов’язань з оплати праці, законності проведених розрахунків, повноти 

та своєчасності відображення даних в первинних документах і обліко-

вих регістрах, правильності ведення обліку зобов’язань із заробітної 

плати, зі страхування та з бюджетом і його відповідності національним 

П(С)БО [1], достовірності відображення зобов’язань у звітності госпо-

дарюючого суб’єкту. 

Під час аудиту розрахунків з оплати праці необхідно коректно 

скласти програму внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, які 

будуть основою для оформлення аудиторського звіту за результатами 

перевірки. 

 
Таблиця 1 – Фрагмент програми внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці 

№ 

з/п 

Аудиторські процедури Індекс 

робочого 
документа 

1 Перевірка правильності оформлення первинного обліку особового 

складу та використання робочого часу, відповідності всім вимогам 
законодавчих актів 

 

2 Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку 

розрахунків з оплати праці, відповідності всім вимогам законодавчих 

актів 

 

3 Перевірка повноти та своєчасності утримання податку з доходів 

фізичних осіб та військового збору  

 

4 Перевірка повноти та своєчасності нарахувань на ФОП   

5 Перевірка підсумків у платіжних відомостях  

6 Перевірка повноти та строків здачі депонованої зарплати в банк  

7 Перевірка своєчасності і повноти нарахування відпусток  
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8 Перевірка правильності відображення в обліку операцій з оплати 

праці 

 

9 Перевірка відповідності залишків у синтетичних і аналітичних регіс-
трах обліку розрахунків з оплати праці 

 

10 Звірка оборотів у журналах і Головній книзі  

11 Встановлення належної класифікації залишків на рахунках та вірне 

віднесення до статей фінансової звітності 

 

12 Складання переліку виявлених порушень  

 

Для перевірки розрахунків з оплати праці з метою встановлення 

достовірності інформації, відображеної у фінансовій звітності, обліку 

та первинних документах з питань дотримання законодавства і поряд-

ку розрахунків з оплати праці необхідно скласти форми робочих доку-

ментів внутрішнього аудитора згідно виконаних процедур за запропо-

нованою програмою внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Гузун М.В. 

Науковий керівник – Мізік Ю.І., канд. екон. наук, доцент 

Обліково-аналітична система – це система, що базується на даних 

бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані і використовує 

для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші 

види інформації. Тому обліково-аналітична система являє собою збір, 

опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується для 

прийняття управлінських рішень на макро- і мікро- рівнях. Необхідно 

відмітити, що система обліково-аналітичного забезпечення є складо-

вою загальної системи управління, вона базується тільки на даних бух-

галтерського обліку і здійснюється працівниками бухгалтерії. Її суть 

полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, 

проведення оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності 

даного процесу і використанні його результатів при формуванні реко-

мендацій для прийняття управлінських рішень. При цьому загальна 

методологія і нормативні положення обліку і аналізу удосконалюються 

для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній систе-

мі. 

Теоретичні та методологічні проблеми оплати праці та аналізу 

ефективності використання трудових ресурсів завжди були предметом 
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наукових досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних учених, 

зокрема  їх вивчали В. Бахрушин, Б. Больч, Д. Гарнетт, К. Крищенко, 

А. Кроленко, А. Линенко, К. Пірсон, О. Терещенко, Г. Томсон, Н. Шу-

льга та багато інших [2-4]. Проблеми, які свідчили про зниження про-

дуктивності праці й оптимізації витрат підприємства було розглянуто в 

роботі В.В. Сьомченко, А.С. Саркісян [1]. Встановлено, що більшість 

підприємств не приділяє достатньої уваги  для впровадженню прогре-

сивних форм та систем оплати праці, використовує неефективні форми 

мотивації праці, що насамперед і  призводить до високої плинності 

кадрів. Неодноразово було доведено, що успішній мотивації персоналу 

сприяє своєчасна оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресу-

рсами й ефективності їх використання. 

Облік праці та її оплати має відповідати таким нормативним до-

кументам, як: Кодекс законів про працю; Закони України «Про оплату 

праці», «Про відпустки», «Про збір на обов’язкове соціальне страху-

вання»; Положення про порядок укладання контрактів під час оформ-

лення (найму) на роботу працівників; Порядок нарахування середньої 

заробітної плати; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі-

талу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та інші. 

Аналіз наукових публікацій свідчить про те, що існуючі праці 

змістовно й обґрунтовано розкривають сутність методики аналізу оп-

лати праці. Проте завдання проведення аналізу фонду оплати праці та 

ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах зали-

шається актуальним і потребує подальших досліджень. 

Аналіз фонду оплати праці передбачає здійснення таких етапів: 

– визначення розмірів і динаміки середньої заробітної плати ок-

ремих категорій та професій працівників;  

– виявлення відхилень у чисельності працівників і в середній за-

робітній платі на витрату фонду заробітної плати; 

– вивчення ефективності застосовуваних систем преміювання; 

– дослідження темпів росту заробітної плати, їх співвідношення з 

темпами продуктивності праці; 

– забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці 

порівняно з підвищенням його оплати; 

– виявлення та мобілізація резервів підвищення ефективності ви-

користання фонду заробітної плати 

Задачі автоматизованого обліку праці та її оплати взаємодіють із 

такими задачами інших ділянок обліку на підприємстві: 

- виплати заробітної плати через касу та перерахування через ро-

зрахунковий рахунок; нарахування заробітної плати за кореспондую-
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чими рахунками; нарахування страхових внесків; утримання із заробі-

тної плати; резерв майбутніх витрат (облік фінансово-розрахункових 

операцій); 

- нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками; 

нарахування страхових внесків (облік витрат на виробництво); 

- нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками; 

нарахування страхових внесків; утримання із заробітної плати; резерв 

майбутніх витрат; дані про використання фондів (зведений облік та 

складання звітності). 

Таким чином  можна зробити висновок, що оплата праці є не-

від’ємною частиною соціально-трудових відносин. Механізм форму-

вання фонду оплати праці повинен сприяти підвищенню продуктивно-

сті праці, зростанню конкурентоспроможності підприємств. Збільшен-

ня рівня оплати праці, з одного боку, призводить до зростання мотива-

ції та якості праці, а з іншого – вимагає відповідних економічних умов 

для матеріального заохочення. Основними шляхами подальшого під-

вищення продуктивності праці та вдосконалення системи її мотивації 

має бути:  

забезпечення зворотного зв’язку керівника з підлеглими щодо за-

доволеності отриманою винагородою;  

поліпшення соціально-побутових умов та умов праці;  

посилення зв’язку заробітної плати з результатами праці;  

залучення персоналу до розроблення та вдосконалення програм 

стимулювання;  

надання підлеглим роботи, що вимагає від них повної віддачі. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ 

Кравцова Л.Ю.  

Науковий керівник – Косяк А.П. канд. екон. наук., доцент  

На сьогодні проведення економічних реформ в Україні вимагає 

від сільськогосподарських підприємств нових пошуків підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності. 

Основними проблемами особливостей організації та методики 

бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, а також розроб-

кою перспектив щодо вдосконалення обліку займалися такі науковці: 

С. П. Азізова, П. С. Березівський, В. П. Горьовий, М. Я. Дем’яненко, 

В. В. Липчук, П. М. Макаренко, Л. Ю. Мельник, Л. О. Мармуля, М. Ф. 

Огійчук, П. Т. Саблук, С. В. Скрипник та ін. 
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Актуальність теми дослідження: основні проблеми організації та 

методики бухгалтерського обліку у фермерських господарствах. 

Метою дослідження є: особливості організації обліку у фермер-

ських господарствах і нормативно-законодавче регулювання. 

Фермерське господарство (ФГ) є формою підприємницької діяль-

ності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання 

виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її пе-

реробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних 

ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відпо-

відно до нормативно-правової бази. 

Основним законом України, що регулює ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах всіх форм господарювання та форм власності, 

зокрема, і у фермерських господарствах, є Закон України «Про бухгал-

терський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV. 

Згідно Закону України «Про фермерське господарство» від 

19.06.2013 № 973-IV ст. 28 «Бухгалтерський облік і звітність фермер-

ського господарства» –  фермерське господарство веде бухгалтерський 

облік результатів своєї роботи і подає відповідним органам фінансову 

звітність, статистичну інформацію та інші дані, встановлені законо-

давством України. 

Законодавчо-нормативне регулювання організації обліку має ва-

жливе значення для забезпечення повного й достовірного відображен-

ня інформації про діяльність фермерських господарств. 

Значення та необхідність обліку у фермерських господарствах 

обумовлюється, з одного боку, потребою в інформації про наявне в 

господарстві майно, обсяги виробництва продукції, доходи і витрати, а 

з іншого боку – зобов’язанням надання у державні установи інформа-

ції про результати фінансово-господарської діяльності фермерського 

господарства. 

Так, облік у ФГ має свої особливості, серед яких варто виділити 

три аспекти: 1) як правило, облік у фермерських господарствах веде 

його голова чи один з членів господарства, але зазначені особи не до-

сить добре розуміються на обліку, тому облік має бути максимально 

спрощеним; 2) для фермерського господарства властиве здійснення 

окремих специфічних господарських операцій, які на інших підприєм-

ствах проводяться не часто: засновники фермерського господарства 

здебільшого вносять до складеного капіталу не майно, а лише права 

користування ним; членам господарства виплачується не заробітна 

плата, а певна частка з отриманого господарством доходу;  

3) фермерське господарство займається сільськогосподарською діяль-
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ністю, отже при веденні обліку господарство повинно враховувати всю 

облікову сільськогосподарську специфіку. 

Згідно ст. 1.7, ст. 1.8, ст. 1.9 «Методичних рекомендацій з органі-

зації та ведення бухгалтерського обліку в селянський (фермерських) 

господарствах» від 02.07.2001 № 189 зазначено: бухгалтерський облік 

в господарстві ведеться безперервно з дня  реєстрації  (створення)  го-

сподарства  до  припинення його діяльності; господарство веде бухгал-

терський облік результатів фінансово-господарської діяльності за звіт-

ний період; відповідно до чинного законодавства господарство складає 

і подає статистичну,  податкову  та  фінансову  звітність.  Голова гос-

подарства  несе  персональну відповідальність за організацію та досто-

вірність ведення   бухгалтерського обліку та складання звітності. 

Облік у фермерських господарствах не може вестися за єдиною 

формою, оскільки вони відрізняються за розміром земельних угідь, 

спеціалізацією, виробничими засобами та обсягами виручки від реалі-

зації, тому необхідно запровадити національні положення (стандарти), 

які б визначали особливості обліку для даних ФГ залежно від їх особ-

ливостей. 

Висновки: Фермерське господарство є юридичною особою, яке 

веде бухгалтерський облік у загальному порядку, визначеному для 

юридичних осіб відповідно до: Закону України «Про бухгалтерський   

облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»; Закону України «Про фер-

мерське господарство»; Податкового кодексу України; Плану рахунків 

бухгалтерського обліку № 291; Положенням про документальне забез-

печення записів в бухгалтерському обліку № 88; іншими нормативни-

ми документами, які регламентують порядок ведення бухгалтерського 

обліку у фермерських господарствах.  

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І УПРАВЛІННЯ 

РОЗРАХУНКАМИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Тріщова К.А. 

Науковий керівник − Спіцина Н.В. канд. екон. наук., доцент 

Процеси глобалізації економіки, формування єдиного економіч-

ного простору, створення міжнаціональних корпорацій зумовлюють 

виникнення нових підходів до побудови бухгалтерського обліку, зок-

рема обліку оплати праці внаслідок міжнародного розподілу праці та 

ускладнення управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарю-

вання. 
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На даному етапі бухгалтерський облік виступає центром управлі-

нської інформаційної системи, ціль якої полягає у створенні бази для 

прийняття ефективних управлінських рішень. Якісне обліково-

аналітичне забезпечення сприяє розв’язанню економічних проблем, а 

тому актуальним напрямком проведеного дослідження є спроба оціни-

ти достатність і відповідність інформаційним потребам управління 

системи документування та відображення витрат на оплату праці на 

рахунках бухгалтерського обліку. Аналіз останніх досліджень, у яких 

започатковано вирішення проблеми.  

Питанням покращення обліково-інформаційної бази системи уп-

равління приділяли увагу в своїх працях Ф.Ф. Бутинець, А.М. Гераси-

мович, С.Ф. Голов, М.В. Кужельний, В.М. Пархоменко, М.С. Пушкар, 

В.В. Сопко, М.Г.Чумаченко та багато інших. Слід відмітити, що недо-

сконалість існуючої методики бухгалтерського обліку витрат на опла-

ту праці та внутрішніх документів для відображення витрат на оплату 

праці потребує більш детального вивчення та актуалізації. 

Для обліку розрахунків з оплати праці оформлюються первинні 

документи, організується табельний облік і складається табель з обліку 

відпрацьованого часу, а при відрядній формі оплати праці, крім табе-

лів, застосовуються документи з обліку обсягу виробітку (рапорти або 

відомості виробітку бригад). Якщо операції пов’язані з технологічним 

процесом, оформлюється наряд (індивідуальний, бригадний, разовий, 

нагромаджувальний) на відрядні роботи.  

Згідно колективного договору головного управління Пенсійного 

фонду України від  01.07.2014 діє грендингова система оплати праці, 

яка відповідає чинному законодавству України та забезпечує тісний 

зв’язок між ефективністю працівника та рівнем його заробітної плати. 

Дана система оплаті праці об’єднує: 

- фіксований оклад (базова винагорода) за фактично відпрацьо-

ваний час; 

- доплати й надбавки, передбачені чинним законодавством Ук-

раїни; 

- гнучку систему змінювання за виконання групових та індиві-

дуальних показників роботи. 

Нарахування заробітної плати здійснюється окремо по кожному 

працівникові за фактично відпрацьованій ним час. Виконання нормо-

ваних  завдань (норм часу) впливає на розмір преміювання працівників 

за основні результати адміністративної діяльності.  

Облік нарахування  основної і додаткової заробітної плати (пре-

мії, доплати і тому подібне) ведеться за субрахунком                          

6511 «Розрахунки із заробітної плати». 
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На сучасному етапі значення обліково-аналітичного забезпечення 

системи управління витратами на оплату праці характеризується тим, 

наскільки адекватно його складові відповідають потребам управління.  

Аналізуючи відповідність потребам управління системи відобра-

ження витрат на оплату праці на рахунках бухгалтерського обліку, 

потрібно відмітити, що вона залежить від форми взаємозв’язку між 

рахунками фінансової і управлінської бухгалтерії та може бути здійс-

нена за рахунок автономного або інтегрованого принципу. 

Важливо запровадити таку модель бухгалтерського обліку розра-

хунків з оплати праці, яка буде здатна вирішувати наступні задачі: 

 – проведення своєчасних розрахунків з працівниками суб’єкта 

господарювання по оплаті праці;  

– надання показників з нарахування оплати праці та її виплати 

для потреб оперативного керівництва та формування внутрішньої бух-

галтерської звітності.  

Отже, можливості впливу облікової інформації на процес прий-

няття управлінських рішень зумовили необхідність подальших дослі-

джень в напрямку удосконалення існуючої методики бухгалтерського 

обліку витрат на оплату праці та внутрішніх документів для відобра-

ження витрат на оплату праці. 

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 

Лізунова Д.О. 

Науковий керівник – Спіцина Н.В. канд. екон. наук., доцент 
 

Економічна ефективність раціонального використання матеріаль-

них ресурсів на рівні підприємств проявляється у збільшенні випуску 

продукції в розрахунку на одиницю ресурсу. Це дозволяє без залучен-

ня додаткової кількості ресурсів збільшити обсяг випуску продукції 

або зменшити обсяг ресурсів, необхідних для забезпечення випуску 

одиниці продукції Економічна ефективність прискорення оборотності 

матеріальних ресурсів проявляється через зменшення суми оборотних 

коштів, необхідних для випуску запланованого обсягу продукції. Та-

ким чином, як і скорочення витрат матеріальних ресурсів на виробни-

цтво одиниці продукції, так і скорочення часу їх перебування у сфері 

виробництва призводить до зростання ефективності виробничого про-

цесу. 

Зменшення витрат сировини і матеріалів досягається за рахунок 

зниження норм їхнього використання, скорочення відходів і втрат у 

процесі виробництва і збереження, повторного використання матеріа-
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лів, впровадження безвідходних технологій. На розмір витрат істотний 

вплив має зміна цін на сировину і матеріали. При їхньому збільшенні 

витрати зростають, а при зниженні – зменшуються. Зниження витрат 

підприємства забезпечується і за рахунок зменшення витрат живої 

праці на одиницю продукції та темпів зростання його продуктивності 

відносно темпів зростання середньої заробітної плати. 

Особливу увагу в системі управління сировиною та матеріалами 

потрібно приділити запасам, призначеним підстрахувати підприємство 

в разі виникнення надзвичайних ситуацій  тобто не знижувальний за-

пас. Такий вид запасів, з одного боку, оберігає підприємство від потря-

сінь і гарантує стабільність, але, з іншого – зменшує оборот коштів 

через осідання деяких сум в резерві. Фактично запаси організації, бу-

дучи цілісним резервним комплексом, проте передбачають різні спо-

соби взаємодії з ними, що в свою чергу має на увазі послідовне вирі-

шення ряду наявних проблем. Дефіцит запасів провокує перебої в опе-

раційному процесі, зменшення обсягів збуту, а часто і позапланові ви-

трати на закупівлю необхідних ресурсів за цінами, що перевищують 

звичайні. В результаті цього дохід підприємства знижується, що нега-

тивно позначається і на такому показнику, як ліквідність. Надлишок 

запасів призводить до виникнення проблем, пов’язаних з виникненням 

непередбачених заздалегідь витрат на зберігання надлишків, їх можли-

вим старінням, підвищенням майнової мита і зниженням доходу.  

У сфері управління запасами можна виділити два наступних 

пріоритетних напрямки: 

«Підрахунок запасів», в рамках якого проводяться забезпечення і 

збереження високого рівня ефективності управління запасами і всіма 

іншими видами діяльності з товарно-матеріальними цінностями.  

«Удосконалення запасів», що передбачає зведення витрат до мі-

німуму при невизначених показниках попиту на продукцію у віддале-

ній перспективі.  

Основне завдання поліпшення запасів полягає в значному збіль-

шенні прибутковості компанії завдяки цим запасам.  

Грамотна організація управління запасами приводить до:  

− зменшення операційних витрат у зв’язку з дефіцитом запасів;  

− збільшення темпів оборотів активів підприємства;  

− мінімізації надлишків товарно-матеріальних запасів; зменшен-

ня витрат на зберігання товарно-матеріальних запасів;  

− зниження витрат у зв’язку з погіршенням стану і / або старін-

ням запасів; вдосконалення системи податкових виплат. 
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
 

Гончар Д.В., Задвірна Н.М. 

Науковий керівник – Спіцина Н.В. канд. екон. наук., доцент 
 

В організаційно-правовому контексті внутрішній аудит є ексклю-

зивним для кожного суб'єкта господарювання, з урахуванням специфі-

ки його фінансово-господарської діяльності. В економічній літературі 

розглядаються наступні форми його організації: 

− створення власної служби внутрішнього аудита; 

− аутсорсинг; 

− косорсинг. 

Створення власної служби внутрішнього аудиту припускає, що 

співробітники компанії добре знайомі з її внутрішньою структурою і 

галузевими особливостями бізнесу. Коли аудиторські завдання вико-

нують штатні співробітники, то отримані навички і досвід залишають-

ся усередині компанії. Але, організація даної форми вимагає досить 

великих фінансових вкладень і тому може успішно функціонувати у 

великих компаніях. 

На більшості підприємств немає практичного досвіду створення 

служб внутрішнього аудиту. Але на деяких підприємствах функціону-

ють контрольно-ревізійні відділи. Саме на таких підприємства зазна-

чена форма організації може бути застосована. На нашу думку, ці під-

приємства є найбільш підготовленими до створення СВА тому, що 

вони мають високий фаховий рівень працівників управління, потужні 

зв'язки між окремими службами, розвинену систему бухгалтерського 

обліку, високий рівень комп'ютеризації.  

Слід зазначити, щоб користуватися перевагами, що дає компанії 

ефективний внутрішній аудит, не обов'язково створювати окрему слу-

жбу. Ним з успіхом може займатися зовнішній консультант чи спеціа-

лізована компанія (крім випадків, коли служба внутрішнього аудиту в 

компанії обов'язкова за законодавством) – це так названий аутсорсинг 

(чи ко-сорсинг) функції. І в аутсорсинга, і в ко-сорсинга є свої перева-

ги і недоліки. 

Аутсорсинг (від англ. outsourcіng - виконання усіх чи частини 

функцій по керуванню організацією сторонніми фахівцями) припускає 

передачу чи цілком частково функцій внутрішнього аудиту спеціалізо-

ваної компанії чи зовнішньому консультанту. Застосування даної фор-

ми доцільно на середніх і невеликих підприємствах. 
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Сутність ко-сорсинга полягає в тому, що органи внутрішнього 

аудиту створюються в рамках компанії, але в деяких випадках залуча-

ються експерти спеціалізованої компанії чи зовнішні консультанти.  

Таким чином, на наш погляд, доцільно на кожному підприємстві 

запровадити систему внутрішнього аудиту з тим, щоб за цю роботу 

відповідали конкретні особи. В той же час, вважаємо недоцільним  

створювати службу внутрішнього аудиту на невеликих підприємствах, 

оскільки вона потребує великих затрат, а більш раціональним є вико-

ристання централізованої форми організації аудиту.  

Створюючи відділ внутрішнього аудиту, керівництво компанії 

повинно із самого початку визначити ступінь його незалежності.  Згід-

но зі Стандартами внутрішнього аудиту незалежність внутрішнього 

аудитора – це можливість вільно й об'єктивно виконувати покладені на 

нього обов'язки і неупереджено виражати свою думку.  

Проте, незалежно від ступеня самостійності та об'єктивності вну-

трішнього аудиту він не може досягнути такого ступеня незалежності, 

якого вимагають від зовнішнього аудитора при висловленні ним думки 

щодо фінансових звітів. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО 

ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І ЙОГО ВПЛИВ НА 

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Даценко Я.О.  

Науковий керівник − Карпушенко М.Ю., канд. екон. наук, доцент 
 

Виробничі витрати є найважливішою категорією управлінського 

обліку, що впливає на прибуток, собівартість, оборотність оборотних 

активів і т.п. У процесі дослідження були зроблені наступні і виснов-

ки: 

- Визначення витрат, дане П (С) БО 16, відповідає господарським 

реаліям, проте вимагає неодмінного смислового уточнення, а також 

обмеження сфери застосування бухгалтерським обліком. 

- У вітчизняній нормативній базі з бухгалтерського обліку слід 

предметно розмежувати поняття «витрати» (грошовий вимір суми 

ресурсів, що використовуються) і «витрати» (статті витрат, які 

відносяться до поточного облікового періоду). 

- Виділення додаткових синтетичних рахунків для обліку витрат 

не є доцільним і не буде сприяти поліпшенню економічної роботи на 

підприємстві, для цього необхідний грамотно побудований 

аналітичний облік в рамках діючих рахунків витрат. 
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- Для оцінки рентабельності вироби і зіставлення з ціною 

реалізації до собівартості необхідно включати тільки ті витрати, які 

прямо відносяться до Вашого виробу. Причому, застосовної така 

собівартість є тільки для визначення нижнього порога ціни 

(демпінговою кордону). 

- Розподіл витрат на постійні та змінні необхідно для контролю 

над релевантними витратами і відповідної оптимізації обсягу 

виробництва. Для різних підприємств одні і ті ж витрати можуть бути 

як постійними, так і змінними. П (С) БО 16 поділяє витрати на ці дві 

категорії, а дає підприємствам загальні вказівки щодо того, як 

визначити відповідний статус тієї чи іншої статті витрат. 

- Методологія розподілу загальновиробничих витрат відповідає 

обліковим і господарським вимогам, за винятком включення постійних 

нерозподілених витрат в собівартість реалізації. 

- Собівартість є динамічною категорією, яка приймає різні 

значення в залежності від виду діяльності та облікової політики 

підприємства. П (С) БО 16 не визначає структуру собівартості, а дає 

загальні принципи її формування. 

- Калькуляція виробничої собівартості (система "absorption cost", 

викладена в П (С) БО 16), не дає її коректного значення і є 

недоцільним і невиправдано трудомістким. У міру переходу на 

ринкові засади господарювання і в зв'язку з прийняттям відповідних 

положень в Податковому кодексі доцільним є поступовий перехід на 

систему калькулювання собівартості за змінними витратами (direct-

costing). Калькулювання повної собівартості за системою "full cost» не 

обумовлено практичною потребою і для більшості підприємств - 

марно. 

- Методологія калькулювання собівартості по П(С)БО 16 

повністю відповідає методу повного розподілу витрат в офіційній 

термінології CIMA з управлінського обліку. 

- Можливості бухгалтерського обліку в питанні управління 

витратами обмежені, тому ключовим фактором оперативності в 

прийнятті управлінських рішень є вміння центрів витрат переробляти 

облікові дані за своїми критеріями. Облікова політика в цьому плані 

повинна бути орієнтована на побудову автономної системи рахунків 

для управлінського обліку. 

- Фінансовий та управлінський облік відрізняються за 

програмними цілями і за методикою обробки даних, тому в їх 

синхронізації необхідно дотримання заходів. Побудова «гнучкою» 

системи рахунків є прерогативою виключно управлінського обліку, і її 

екстраполяція на фінансовий облік створює загрозу системі фінансової 
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звітності. Уніфікація Плану рахунків є неминучим наслідком 

поширення МСФЗ і обумовлюється необхідністю приведення до 

єдиного вигляду результатів роботи різних підприємств. 

- Управлінський облік на виробничих підприємствах повинен 

бути орієнтований на побудову на базі рахунків витрат з Плану 

рахунків інтегрованої системи аналітичних рахунків, що враховують 

види продукції, виробничі підрозділи і витратні елементи. 

Перспективним напрямком подальших досліджень є 

автоматизація цієї класифікації і її адаптація до номенклатурним і 

масштабним особливостям виробленої продукції. 

 

ОСНОВИ РЕПУТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Костоглодова М.В. 

Науковий керівник – Чех Н.О., канд. екон. наук, старший викладач 
 

Сучасні реалії функціонування та розвитку вітчизняних підпри-

ємств характеризуються жорсткими умовами конкурентної боротьби і 

вимагають нових підходів до організації та ведення бізнесу. Динамічні 

зміни світової економічної системи та безпосередній їх вплив на дія-

льність підприємств значно підвищують невизначеність їх функціону-

вання, що призводить до появи нових ризиків, які мають різні джерела 

формування та форми прояву. Серед нефінансових ризиків особливе 

місце займають репутаційні ризики, які недостатньо досліджені в тео-

ретичному аспекті та майже не враховуються підприємствами в прак-

тичній діяльності. Ігнорування та недооцінка цих ризиків може приз-

вести до негативних наслідків для підприємства та порушення стану 

його економічної безпеки в цілому та репутаційної безпеки, зокрема. 

Прийнято вважати, що забезпечення безпеки організації направ-

лено на захист двох основних інтересів суспільства. Перший – збере-

ження і примноження його майна, другий – забезпечення і захист діло-

вої репутації. Якщо з першим інтересом все ясно, то другий часто ви-

кликає питання. Перш за все – на увазі складності визначення правової 

природи самого явища і вибору способів захисту. 

Під діловою репутацією прийнято розуміти якісну оцінку учас-

никами цивільного обороту діяльності організації, а також дій її реаль-

них власників, афілійованих осіб, дочірніх і залежних організа-

цій. Вона може бути оцінена, а збиток, їй нанесений, виміряний в гро-

шовому еквіваленті. Тому можна вважати, що практично всі дії, спря-

мовані на забезпечення безпеки організації, захищають її майнові інте-

реси. У тому числі і такі, на перший погляд далекі від майнової оцінки, 
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як контроль над підбором персоналу або організація в ЗМІ публікацій 

з позитивними оцінками діяльності організації або її керівників. 

Ділова репутація є не просто узагальнюючою і підсумковою ха-

рактеристикою підприємства, оскільки залежно від спрямованості ді-

лова репутація несе певне смислове навантаження, привабливе для 

кожної конкретної аудиторії. Тобто для споживача це якість, 

надійність, безпечність, для державних установ – справедлива сплата 

податків та активна соціальна позиція, для інвесторів – стабільна й 

плідна праця, що створює додану вартість капіталу. Для різних сег-

ментів цільової аудиторії важливі різні якості підприємства, повязані 

специфічним сприйняттям окремих груп аудиторії. З метою свідомого 

впливу на основні цільові аудиторії ділової репутації підприємства, 

формування і стійкого розвитку ділової репутації підприємства по-

трібні розробки, що забезпечують дію відповідних механізмів.  

Репутаційні загрози – це такі фактори або дії, що зумовлюють 

формування негативної думки (враження) про це підприємство у зов-

нішніх контрагентів. Вони виникають за межами підприємства, але 

зумовлені його діями, станом та отриманими результатами. Такі загро-

зи здатні призвести до економічних втрат, зменшення ринкової вартос-

ті підприємства та, навіть, втрати бізнесу. Зниження репутації може 

бути викликане зменшенням прибутковості господарюючого суб’єкта, 

неефективною його внутрішньою та/або зовнішньою політикою або 

цілеспрямованими діями зацікавлених осіб.  Репутаційними загрозами 

можна вважати інформацію про порушення справи про банкрутство 

підприємства, інформацію про заборгованість підприємства перед бю-

джетом, працівниками тощо. 

Репутаційна безпека полягає у забезпеченні бездоганної репутації 

підприємства та характеризується відсутністю негативних інформа-

ційних повідомлень про діяльність підприємства, надійність його як 

партнера, що забезпечує підвищення його ринкової вартості. 

Зашкодження репутації підприємства може призвести до втрати 

клієнтів і зниження потенційного прибутку, а в гіршому випадку – 

призвести до банкрутства. Створення позитивної репутації може три-

вати близько двадцяти років, але втратити її можна швидше, ніж за 

п’ять хвилин. Ділова репутація підприємства належить до одних із 

специфічних активів підприємства, яка має суттєвий вплив на ефекти-

вність його діяльності та фінансово-економічну безпеку, тому важливо 

приділити увагу репутаційній безпеці підприємства. 
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ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 

Пащенко Д.О.  

Науковий керівник − Карпушенко М.Ю. канд. екон. наук, доцент 
 

Практично всі підприємства в тій чи іншій мірі стикаються з не-

обхідністю обліку зобов'язань. При цьому, безумовно, необхідно пам'-

ятати, що в бухгалтерському обліку принципи відображення довго-

строкових і поточних зобов'язань істотно розрізняються між собою. 

Перш за все, зупинимося на самому понятті "довгострокові зобо-

в'язання". Ясно і зрозуміло, що на підприємствах, у яких цикл вироб-

ництва (операційний цикл) значно менше, ніж 12 місяців, до довго-

строкових відносяться всі зобов'язання, період погашення яких пере-

вищує 1 рік. Ну а для підприємств з тривалим циклом виробництва 

(зокрема, будівельних, літакобудівних та ін.) Необхідно розраховувати 

тривалість операційного циклу, який дорівнює проміжку часу між 

придбанням запасів для виробництва та отриманням коштів від реалі-

зації виготовленої з них продукції. І тільки в тому випадку, якщо пері-

од погашення зобов'язань перевищує операційний цикл, вони можуть 

бути класифіковані як "довгострокові". 

Головною особливістю обліку довгострокових зобов'язань, отри-

маних під відсотки, є їх відображення в балансі по так званій " тепері-

шньої вартості". Що ж це за вартість і навіщо її застосовувати? 

Перш за все, для відповіді на поставлене запитання звернемося до 

суті процесу дисконтування. Сутність процесу дісконтірванія можна 

пояснити звичної американської фразою: "долар, отриманий сьогодні, 

коштує більше, ніж долар, отриманий завтра». Чому? Так, перш за все, 

тому, що долар, поміщений сьогодні на рахунок в банку, може почати 

приносити дохід сьогодні, а долар, отриманий завтра, не може. Цю ж 

позицію можна пояснити і процесами, що відбуваються інфляції. На-

приклад, 200 грн., Які були на рахунку підприємства в 2013 р до ін-

фляції коштували набагато більше, ніж 200 грн. в даний час. На ті 200 

грн. можна було купити таку ж кількість товару, як за сьогоднішні 

600грн. 

З іншого боку, підприємство має віддати після певного часу не 

тільки основну суму боргу, але й відсотки. І для того, щоб відобразити 

загальну суму коштів, яку підприємство буде зобов'язане виплатити 

банку, і застосовується поняття «теперішня вартість». 

Згідно п.4 П (С) БО 11 "Зобов'язання" теперішня вартість являє 

собою дисконтовану суму майбутніх платежів, яка буде необхідна для 

погашення зобов'язань. При цьому Стандартом не визначений процес 

дисконтування. Але відзначено, що визначення теперішньої вартості 
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залежить від умов та виду зобов'язання. Отже, для підприємств надана 

можливість самостійно встановлювати процедуру дисконтування в 

залежності від тих чи інших умов кредитування. 

При здійсненні операцій дисконтування необхідно розрізняти по-

няття «прості» і «складні» відсотки. Прості відсотки нараховуються 

виключно на основну суму боргу і застосовуються досить рідко. Скла-

дні відсотки нараховуються як на основну суму кредиту, так і на відсо-

тки. При нарахуванні складних відсотків теперішню вартість зобов'я-

зань можна визначити за такою формулою: 

               FV 

PV = -----------;                                                                                   (1) 

               (1+ r) n 

де - PV с теперішня вартість зобов'язань; 

     FV - сума зобов'язань за договором (майбутня вартість); 

      r- відсотки за зобов'язаннями; 

        n-кількість періодів до дати погашення кредиту (протягом 

яких нараховуються відсотки). 

Отже облік кредиторської заборгованості ускладнюється дискон-

туванням, яке є необхідною  процедурою, що призводить до більш то-

чних показників.  

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ 
 

Шалімова А.В. 

Науковий керівник – Литовченко О.Ю., канд. екон. наук, доцент 
 

Будівництво є відкритою динамічною системою, тому схильне до 

значних ризиків. Фактори ризику підприємств визначаються специфі-

кою їхньої діяльності, та для сфери будівництва є такими: високий 

ступінь мобільності виробництва, значна залежності від природних 

факторів, тривалий господарський цикл,  низька швидкість обороту 

капіталу, висока вартість об'єктів будівництва, потреба в залученні 

значних обсягів ресурсів, значна потреба у взаємодії багатьох підпри-

ємств і організацій під час створення будівельної продукції, ті інші. 

Фактори ризику визначають вплив загроз внутрішнього та зовнішньо-

го характеру на діяльність підприємств. 

Розробка підходів до оцінювання фінансово-економічної безпеки 

підприємства має важливе методологічне значення, пов'язане з необ-

хідністю майже щоденного знання свого фінансового стану і завдяки 

цьому – підтримання в ринкових конкурентних умовах його належного 
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рівня. Це як найбільше відноситься до будівництва, що є відкритою 

динамічною системою, а відтак, схильне до значних ризиків, що мають 

походження як із внутрішнього, так й із зовнішнього середовища.  

Ступінь впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середо-

вища на фінансово-економічну безпеку підприємства визначається 

системою критеріїв та показників оцінки такого впливу. Для вироб-

лення заходів, покликаних унеможливлювати зароджування загроз 

соціально-економічної безпеки підприємства необхідно чітко визначи-

ти індикатори (показники) фінансово-економічної безпеки підприємс-

тва та їх порогові значення. Аналітичні індикатори є розрахунковими. 

Їх порогові значення встановлюються стосовно специфіки підприємст-

ва та відповідно до фактичних і нормативних значень його техніко-

технічних показників.  

Існуюче методичне забезпечення оцінювання рівня фінансово-

економічної безпеки підприємств демонструє велику кількість наявних 

доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, щодо формування компле-

ксу моделей, підходів, методів та безпосередньо методології її оцінки, 

які характеризуються такими недоліками: не враховують одночасно 

внутрішніх та зовнішніх загроз діяльності підприємства; недостатньо 

повно висвітлюють процедури відбору найбільш значущих показників 

безпеки; питання формування нормованої комплексної оцінки рівня 

фінансово-економічної безпеки, діагностики загроз; не прогнозують 

ймовірність настання загроз та рівня життєздатності підприємства; 

стосуються оцінки рівня безпеки розрізнено на різних рівнях ієрархії 

управління та не враховують галузевої специфіки діяльності підпри-

ємств, що, в свою чергу не дає змогу об’єктивно оцінити запас фінан-

сової міцності, що є вкрай важливим для успішної фінансової діяльно-

сті підприємств в сучасних умовах. 

Більшість наукових розробок базуються на результатах статично-

го визначення рівня фінансово-економічної безпеки лише у певний 

момент часу без динаміки їх розвитку. На практиці ж в зовнішньому і 

внутрішньому середовищах підприємства відбуваються постійні зміни 

– воно є мінливим: тому всі ці методи практично недоцільно і некорек-

тно використовувати в методиках оцінки для подальшого прогнозу-

вання рівня фінансово-економічної безпеки в майбутньому без їх сут-

тєвих доробок у бік охоплення різних періодів.  

В умовах недостатньо розвинутого інформаційно-аналітичного 

забезпечення, що притаманне майже кожному вітчизняному підприєм-

ству, методика оцінки рівня фінансової безпеки повинна спиратися на 

традиційні показники, які використовуються у плануванні, обліку та 

аналізі господарської діяльності підприємства.  
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Одними з найбільш поширених є показники оцінки: фінансової 

безпеки; техніко-технологічної; кадрової безпеки; інформаційної без-

пеки; політико-правової безпеки; екологічної безпеки; фізичної безпе-

ки; ринкової безпеки. Такий комплексний підхід, що складає різнома-

нітні аналітичні показники надасть змогу об’єктивно оцінити фактич-

ний стан безпеки будівельної компанії через призму усіх можливих 

ризиків в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки на під-

приємстві. 
Методичні підходи до оцінки рівня фінансово-економічної безпе-

ки повинні характеризувати її існуючий рівень, враховувати та відо-

бражати ймовірність настання небажаних негативних впливів та загроз 

внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Високий рі-

вень фінансово-економічної безпеки досягається лише за умови, що 

вся сукупність показників перебуває в межах гранично допустимих 

значень. В свою чергу, методологія оцінки рівня фінансово-

економічної безпеки підприємств повинна охоплювати перелік крите-

ріїв та індикаторів, а також передбачати поєднання таких методів дос-

лідження як моніторинг соціально-економічних показників, експерт-

них оцінок, багатовимірного статистичного аналізу. 
 

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВ 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

Первушина Ю.В. 

Науковий керівник – Литовченко О.Ю., канд. екон. наук, доцент 

Більшість комунальних підприємств України є низькорентабель-

ними або збитковими, що зумовлено генезисом їх історичного розвит-

ку та відсутністю збалансованих програм планування та контролю. 

Кризовий стан підприємств житлово-комунального комплексу визна-

чають такі фактори, як: погана керованість, неконтрольованість, низь-

ка якість роботи підприємств житлово-комунальної галузі та послуг, 

що надаються ними; недосконалість діючої системи фінансування ро-

біт, зношеність основних фондів галузі, застарілість технологій; невід-

повідність наявних інфраструктурних потужностей зростаючим вимо-

гам і потребам; високий рівень монополізації сфери надання житлово-

комунальних послуг та слабкий розвиток конкуренції у цьому секторі; 

недосконалість нормативно правового регулювання діяльності галузі 

та інші. Подолання кризового стану підприємства потребує у кожному 

конкретному випадку адекватного, унікального та комплексного за-

стосування антикризового управління, яке б мало за мету мінімізацію 
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ризику втрати контролю над ситуацією та розвитку її за стихійним, 

деструктивним сценарієм.  

Антикризoвого yпрaвлiння – це кoмплекс дiй, якi нaпрaвленi нa 

зaбезпечення стiйкiй фiнaнсoвiй пoзицiї нa ринкy, зaбезпечення 

свoєчaснoгo виявлення тa рoзв'язaння прoблем (прийняття рiшень) з 

метoю зaпoбiгaння кризи, зaбезпечення тa пiдтримкa дoвгoтривaлих 

кoнкyрентних перевaг y кoнкретнiй oблaстi дiяльнoстi пiдприємствa, a 

тaкoж стaбiлiзaцiя нестiйких стaнiв тa збереження керoвaнoстi систе-

ми. Під антикризовим фінансовим управлінням слід розуміти найваж-

ливішу підсистему антикризового управління підприємством, що ви-

являється у сукупності робіт з ідентифікації ознак кризового стану та 

створення відповідних передумов для їх своєчасного подолання з ме-

тою недопущення виникнення банкрутства, та націлене на стійкий ро-

звиток підприємства як в короткостроковій, так й в довгостроковій 

перспективі. 

Вперше поняття управління, як сукупність функцій, запропону-

вав засновник класичної, або адміністративної школи управління Анрі 

Файоль, до переліку яких відніс планування, організацію, розпоря-

дження, координацію та контроль.  

Важливою складовою системи антикризового фінансового управ-

ління є принципи його реалізації, які yмoвнo мoжнa пoдiлити нa 

зaгaльнoсистемнi, рoзвиткy, стратегічні i aнтикризoвoгo yпрaвлiння. 

До головних методів антикризового управління слід віднести моніто-

ринг, контролінг, диверсифікацію, реструктуризацію і санацію підпри-

ємства. При вибoрi метoдiв yпрaвлiння пiдприємствo пoвинне 

yсвiдoмлювaти oбмеженiсть свoгo впливy нa oтoчення. Тoмy гoлoвним 

зaвдaнням yпрaвлiння рoзвиткoм є oргaнiзaцiя влaснoгo внyтрiшньoгo 

середoвищa (зoкремa, стрaтегiчнoгo пoтенцiaлy) з чiткoю oрiєнтaцiєю 

нa ринкoвy ситyaцiю.  

Антикризове фінансове управління підприємством спрямоване на 

вирішення низки завдань: своєчасне діагностування фінансового стану 

підприємства і вживання необхідних антикризових фінансових заходів 

щодо попередження фінансової кризи, відновлення фінансової стійко-

сті підприємства, усунення неплатоспроможності підприємства, запо-

бігання банкрутству та ліквідації підприємства. 

Результат ідентифікації фінансового стану підприємства досить 

важливий, оскільки він дає не тільки узагальнену оцінку поточного 

стану підприємства, але й обумовлює прийняття управлінських рішень 

у плануванні, організації та мотивації. Нормальний фінансовий стан 

ідентифікується як стан, при якому не порушені основні економічні 

закони виробництва, а економічні показники не виходять за межі пла-
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ново-нормативних значень. Розвиток підприємства відповідає страте-

гіям зростання чи стабільності, для цього використовують превентивні 

заходи, направлені на усунення виявлених відхилень. При ідентифіка-

ції передкризового фінансового стану планування, організація і моти-

вація націлені на реалізацію заходів фінансової стабілізації підприємс-

тва. При ідентифікації кризового фінансового стану використовують 

заходи санації, серед яких: реструктуризація заборгованості, економія 

постійних оперативних витрат, санація кадрового потенціалу, санація 

інвестиційного потенціалу, реорганізація підприємства й інші заходи. 

При негативному результаті усіх процедур оздоровлення підприємство 

юридично визнається банкрутом із відкриттям конкурсного виробниц-

тва й ліквідацією підприємства. 

З метою своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують про 

той чи інший напрям розвитку окремих показників діяльності підпри-

ємства та вжиття превентивних заходів при стратегічному антикризо-

вому управлінні підприємством у режимі реального часу, доцільно 

використовувати інформаційну систему раннього попередження та 

реагування (СРПР).  

 

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВ 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

Первушина Ю. В. 

Науковий керівник – Литовченко О.Ю., канд. екон. наук, доцент 

Більшість комунальних підприємств України є низькорентабель-

ними або збитковими, що зумовлено генезисом їх історичного розвит-

ку та відсутністю збалансованих програм планування та контролю. 

Кризовий стан підприємств житлово-комунального комплексу визна-

чають такі фактори, як: погана керованість, неконтрольованість, низь-

ка якість роботи підприємств житлово-комунальної галузі та послуг, 

що надаються ними; недосконалість діючої системи фінансування ро-

біт, зношеність основних фондів галузі, застарілість технологій; невід-

повідність наявних інфраструктурних потужностей зростаючим вимо-

гам і потребам; високий рівень монополізації сфери надання житлово-

комунальних послуг та слабкий розвиток конкуренції у цьому секторі; 

недосконалість нормативно правового регулювання діяльності галузі 

та інші. Подолання кризового стану підприємства потребує у кожному 

конкретному випадку адекватного, унікального та комплексного за-

стосування антикризового управління, яке б мало за мету мінімізацію 
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ризику втрати контролю над ситуацією та розвитку її за стихійним, 

деструктивним сценарієм.  

Антикризoвого yпрaвлiння – це кoмплекс дiй, якi нaпрaвленi нa 

зaбезпечення стiйкiй фiнaнсoвiй пoзицiї нa ринкy, зaбезпечення 

свoєчaснoгo виявлення тa рoзв'язaння прoблем (прийняття рiшень) з 

метoю зaпoбiгaння кризи, зaбезпечення тa пiдтримкa дoвгoтривaлих 

кoнкyрентних перевaг y кoнкретнiй oблaстi дiяльнoстi пiдприємствa, a 

тaкoж стaбiлiзaцiя нестiйких стaнiв тa збереження керoвaнoстi систе-

ми. Під антикризовим фінансовим управлінням слід розуміти найваж-

ливішу підсистему антикризового управління підприємством, що ви-

являється у сукупності робіт з ідентифікації ознак кризового стану та 

створення відповідних передумов для їх своєчасного подолання з ме-

тою недопущення виникнення банкрутства, та націлене на стійкий ро-

звиток підприємства як в короткостроковій, так й в довгостроковій 

перспективі. 

Вперше поняття управління, як сукупність функцій, запропону-

вав засновник класичної, або адміністративної школи управління Анрі 

Файоль, до переліку яких відніс планування, організацію, розпоря-

дження, координацію та контроль.  

Важливою складовою системи антикризового фінансового управ-

ління є принципи його реалізації, які yмoвнo мoжнa пoдiлити нa 

зaгaльнoсистемнi, рoзвиткy, стратегічні i aнтикризoвoгo yпрaвлiння. 

До головних методів антикризового управління слід віднести моніто-

ринг, контролінг, диверсифікацію, реструктуризацію і санацію підпри-

ємства. При вибoрi метoдiв yпрaвлiння пiдприємствo пoвинне 

yсвiдoмлювaти oбмеженiсть свoгo впливy нa oтoчення. Тoмy гoлoвним 

зaвдaнням yпрaвлiння рoзвиткoм є oргaнiзaцiя влaснoгo внyтрiшньoгo 

середoвищa (зoкремa, стрaтегiчнoгo пoтенцiaлy) з чiткoю oрiєнтaцiєю 

нa ринкoвy ситyaцiю.  

Антикризове фінансове управління підприємством спрямоване на 

вирішення низки завдань: своєчасне діагностування фінансового стану 

підприємства і вживання необхідних антикризових фінансових заходів 

щодо попередження фінансової кризи, відновлення фінансової стійко-

сті підприємства, усунення неплатоспроможності підприємства, запо-

бігання банкрутству та ліквідації підприємства. 

Результат ідентифікації фінансового стану підприємства досить 

важливий, оскільки він дає не тільки узагальнену оцінку поточного 

стану підприємства, але й обумовлює прийняття управлінських рішень 

у плануванні, організації та мотивації. Нормальний фінансовий стан 

ідентифікується як стан, при якому не порушені основні економічні 

закони виробництва, а економічні показники не виходять за межі пла-



 207 

ново-нормативних значень. Розвиток підприємства відповідає страте-

гіям зростання чи стабільності, для цього використовують превентивні 

заходи, направлені на усунення виявлених відхилень. При ідентифіка-

ції передкризового фінансового стану планування, організація і моти-

вація націлені на реалізацію заходів фінансової стабілізації підприємс-

тва. При ідентифікації кризового фінансового стану використовують 

заходи санації, серед яких: реструктуризація заборгованості, економія 

постійних оперативних витрат, санація кадрового потенціалу, санація 

інвестиційного потенціалу, реорганізація підприємства й інші заходи. 

При негативному результаті усіх процедур оздоровлення підприємство 

юридично визнається банкрутом із відкриттям конкурсного виробниц-

тва й ліквідацією підприємства. 

З метою своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують про 

той чи інший напрям розвитку окремих показників діяльності підпри-

ємства та вжиття превентивних заходів при стратегічному антикризо-

вому управлінні підприємством у режимі реального часу, доцільно 

використовувати інформаційну систему раннього попередження та 

реагування (СРПР).  

 

ПРОБЛЕМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

Гожа Л.С. 

Науковий керівник – Решетило В.П., д-р екон. наук, професор 

Підсумки розвитку економіки України в 2019 році показують, 

що при загальному зростанні ВВП обсяг промислової продукції змен-

шився на 5 %, а інвестиції в економіку склали лише 2,5 млрд. дол. В 

2018 році капітальні інвестиції у вітчизняну економіку також показали 

зменшення на 11,3 % у порівнянні з попереднім періодом. Але саме 

інвестиції відіграють важливу роль у забезпеченні стабільного розвит-

ку економіки, оскільки вони є витратами на придбання або створення 

матеріальних і нематеріальних необоротних активів. які спрямовують 

розвиток економіки. Однак фірми схильні прогнозувати умови підпри-

ємництва з урахуванням реалій сьогодення. Істотно вплинути на інвес-

тиційні наміри підприємців здатні зміни внутрішньополітичного ста-

новища, зменшення напруженості у міждержавних відносинах, розро-

блення нових технологій, нові законодавчі ініціативи, зміна державної 

економічної політики. Важливу роль відіграє вдосконалення правово-

го, організаційного та економічного механізму управління інвестицій-

ними процесами. Натомість в Україні існують обтяжливі регуляторні 

процедури, зокрема: складність адміністрування податків, кількість та 

складність отримання дозволів, технічне регулювання (сертифікація та 
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стандартизація). Наявний також високий податковий тиск на економі-

ку, нерозвиненість інституційних механізмів інвестування, таких як 

державно-приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах 

угод про розподіл продукції, відсутність індустріальних  (промисло-

вих) парків, слабкі інституційні механізми забезпечення гарантій прав 

власності  (рейдерство).   

Інвестиційна діяльність України та її регіонів передусім зале-

жить від фінансового стану підприємств. В Україні унаслідок погір-

шення економічних умов господарювання та звуження ринків збуту 

протягом 2019 р. спостерігалося істотне погіршення фінансового стану 

підприємств,  яке підсилювалось обмеженим доступом до кредитних 

ресурсів. Негативними факторами, що гальмували розвиток промисло-

вих видів діяльності, були невідшкодування в повному обсязі ПДВ 

підприємствам з Державного бюджету України та посилення вимог до 

позичальників для отримання кредитних ресурсів, через що підприєм-

ства мали недостатню кількість оборотних коштів. Ревальвація гривні 

в кінці 2019 року також негативно вплинула на фінансовий стан підп-

риємств, особливо експорто-орієнтованих.  

Основну роль в удосконаленні процесів виробництва товарів і 

послуг відіграє технічний прогрес, який дає поштовх інвестиціям. Ви-

діляються два види інновацій: інновацію процесів, що проявляється в 

удосконаленні технології виробництва існуючих продуктів, і іннова-

цію товарів, яка спричиняє появу нових чи модифікованих товарів на 

ринку. Однак впровадження інновацій не можливе без капітальних 

інвестицій. 

Заходи державного регулювання  інноваційної діяльності по-

діляють на прямі та непрямі. До перших відносять адміністративно-

відомче регулювання, яке передбачає пряме дотаційне виділення кош-

тів, згідно із законами про сприяння інноваціям, та програмно-цільову 

форму державного регулювання, що включає   контрактне фінансуван-

ня інновацій шляхом державних цільових програм підтримання новов-

ведень, надання фірмам кредитних пільг для реалізації нових ідей то-

що. Непрямі методи державного регулювання інноваційної діяльності 

полягають у створенні сприятливого загальногосподарського та соціа-

льно-економічного клімату, і до них входять лібералізація податкового 

та амортизаційного законодавства, запровадження соціальних законо-

давчих норм щодо права на інтелектуальну власність.  

Важливу роль у розвитку інвестиційної діяльності відіграє ри-

нок капіталу. Ринок капіталу – це частина фінансового ринку, де фор-

мується попит і пропозиція переважно на середній і довготерміновий 

позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де об’єктом 
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угоди є грошовий капітал, що надається в позику, і де формується по-

пит і пропозиція на нього. Ринок капіталу – складається з ринку цінних 

паперів і ринку середньо – і довготермінових банківських кредитів. Це 

важливе джерело довготермінових інвестиційних ресурсів для уряду, 

корпорацій і банків. Однак в Україні ринок довготермінових інвести-

ційних ресурсів майже не сформований, а ставки банківських кредитів 

є надвисокими.  

Маючи значний соціально-економічний потенціал, регіони 

України все ще залишаються слабо включеними в світові і національні 

потоки капіталу і інновацій. Економіку регіонів визначають такі про-

цеси, як технологічна  відсталість і  низька інноваційна активність уча-

сників ринку, зростання технологічної залежності, зменшення до кри-

тичних розмірів частки  високотехнологічних виробництв, що зумови-

ло і падіння попиту на власні науково-дослідні і прикладні розробки, 

гальмування процесів трансферту технологій. У інноваційній сфері 

спостерігаються такі негативні тенденції, як згортання процесів раціо-

налізації і винахідництва; зменшення кількості патентів; зниження те-

мпів впровадження в виробництво пріоритетних науково-

технологічних проектів; нерозвиненість внутрішнього ринку об’єктів 

промислового виробництва; незадовільна  їх галузева структура; низь-

ка питома вага досліджень і розробок в загальній сумі інноваційних 

витрат на підприємствах. Все ще не вирішеними залишаються такі 

проблеми соціально-політичного характеру, як відсталість у розвитку 

інститутів ринкової інфраструктури, що породжує слабку здатність до 

сприйняття і впровадження передових ідей і досягнень науково-

технічного прогресу, не достатній розвиток атрибутів публічного і 

конкурентного громадянського суспільства, значна інертність регіонів 

в розвитку сфери освіти та охорони здоров’я. Розвиток високотехноло-

гічного і наукоємного виробництва (авіабудування і машинобудуван-

ня, точного приладобудування, виробництва електротехніки), впрова-

дження високих технологій в освіті, медицині, сферах зв’язку і теле-

комунікацій, технологічне оновлення  паливно-енергетичного компле-

ксу, модернізація транспортної інфраструктури, стимулювання прико-

рдонної співпраці, реформування житлово-комунального господарст-

ва, впровадження ресурсо- і енергозбережних технологій – все це на 

сьогодні найбільш актуальні завдання становлення сучасної структури 

регіональної економіки, вирішення яких потребує принципово нової 

регіональної інноваційної та інвестиційної політики. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Марочкіна К.С. 

Науковий керівник – Решетило В.П., д-р екон. наук, професор 

Вирішення проблеми знаходження Україною свого місця в си-

стемі глобальної економіки має ґрунтуватися на інтеграції української 

економіки до світової. Національні інтереси зумовлюють пріоритети і 

форми міжнародного співробітництва. Україна як держава, що претен-

дує на самостійний розвиток, має поєднувати процеси регіональної та 

національної інтеграції з захистом внутрішнього ринку, підтримкою 

вітчизняних товаровиробників, «вирощуванням» власних корпорацій, 

здатних успішно конкурувати з транснаціональним капіталом.  

Позиціювання України в глобальній економічній системі ви-

значається цілим комплексом міжнародних рейтингів та оцінок рівня 

розвитку країн світу. Найпоширенішими з них є такі:  

‒ індекс глобалізації (KOF);  

‒ світовий рейтинг інвестиційної привабливості;  

‒ світовий рейтинг економічної свободи;  

‒ світовий рейтинг легкості ведення бізнесу;  

‒ світовий індекс глобальної конкурентоспроможності;  

‒ світовий індекс розвитку людського потенціалу  

Щодо позиції України в глобальних координатах розвитку, то 

її індекс глобалізації (KOF) у 2019 р. дорівнював 74,83 з 100 максима-

льно можливих балів. За цим показником Україна посіла 45 місце зі 

203 країн світу.  

Індекс інвестиційної привабливості України, який визначає 

Європейська бізнес-асоціація, у 2019 році становив 3,10 з 5 можливих 

балів і другий рік поспіль тримається на рівні вище 3, що означає вихід 

з негативної площини. Україна в 2019 році втратила дві позиції в Інде-

ксі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, 

GCI) Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) й опустилася на 85-те 

місце з 141 країни.  

Згідно зі щорічним звітом ВЕФ, основний регрес зафіксовано 

у сфері фінансових систем, в якій рейтинг України опустився на 19 

позицій – до 136-го місця, й у сфері охорони здоров’я – на 9 позицій, 

до 101-го місця. Водночас другий рік поспіль значно покращуються 

позиції країни за критеріями «ринок товарів» – з 73-го на 57-ме місце, 

«ринок праці» – з 66-го на 69-те місце та «інституціональний розви-

ток» – зі 110-го на 104-те місце. Крім того, Україні вдалося трохи під-

нятися за такими показниками, як освіта – з 46-го на 44-те місце та 

рівень розвитку бізнесу – з 86-го на 85-те місце. За обсягом внутріш-
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нього ринку Україна зберегла колишню позицію – 47-ме місце, а за 

інфраструктурою 57-ме місце.  

Варто зазначити, що Україна перейшла з 89-ї на 83-ю позицію в WEF 

Global Competitiveness Index 4.0, а у ренкінгах Investor Relations та Data 

Transparency від Інституту міжнародних фінансів Україна показала 

найбільший прогрес серед країн, що розвиваються, збільшивши зага-

льний бал з 16 до 36,5 із 42 можливих.  

Згідно ж новому рейтингу Doing Business – 2020 від Світового 

банку. Україна піднялася на 7 позицій, з 71 на 64 серед 190 країн світу. 

За рік покращились показники у 5 з 10 індикаторів, але у трьох катего-

ріях вони не змінилися, а ситуація з податками та банкрутствами на-

віть погіршилася. Найгірші позиції Україна займає у сфері вирішення 

питання неплатоспроможності позичальника – 146 місце зі 190 можли-

вих. При цьому за останній рік Україна погіршила своє становище у 

цій галузі. 128 місце Україна посідає за легкістю до підключення до 

електромереж.  

Україна зайняла 83 позицію зі 167 у рейтингу Democracy Index 

2017, підготованому організацією Economist Intelligence Unit. При 

складанні класифікації враховуються 60 різних показників, згрупова-

них по 5 категоріях: вибори і плюралізм, громадянські свободи, діяль-

ність уряду, політична ангажованість населення і політична культура. 

Україну класифікували як «гібридний режим». У звіті також оприлюд-

нено рейтинг свободи преси за 2017 рік. Згідно з ним, Україна отрима-

ла 6 балів з 10 і віднесена до країн із «переважно невільною» пресою.  

За даними 2018 року Україна опинилася в останній десятці країн за 

показниками глобального індексу миру. Крім того, згідно з даними 

звіту, Україна опинилася на другому місці серед країн, у яких ситуація 

з миром протягом останнього року погіршилася найбільше. Щорічний 

індекс миру визначається за 23-ма показниками, зокрема за випадками 

насильницьких злочинів, рівнем мілітаризації країни та імпорту зброї.  

Позиція України в глобальній економіці визначається і її торговельно-

економічними відносинами з різними країнами світу. Сучасний стан 

зовнішньої торгівлі в Україні та вибір напрямів її реалізації залежить 

від соціально-економічного стану національної економіки в цілому та 

від зовнішньоекономічної політики, яка проводиться урядом країни. 

Через хаотичність здійснення зовнішньої торгівлі, вагому її залежність 

від мінливого зовнішнього середовища, політичну ситуацію в країні, в 

першу чергу необхідно розглянути загальний стан економіки України 

в цілому і визначити напрями векторів її подальшого розвитку. В Ук-

раїні ж згідно з даними статистики за останні п’ять років, імпорт в бі-

льшості випадків переважає експорт, при цьому негативне сальдо зов-
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нішньоторговельного балансу за останні два роки збільшилось, що за 

світовою практикою вважається досить поганою тенденцією адже 

надмірний імпорт сприяє насиченню вітчизняного ринку імпортними 

товарами та ущемляє інтереси вітчизняних виробників.  

Сильна конкуренція між постачальниками багатьох видів сіль-

ськогосподарської продукції, зростання внутрішніх цін до європейсь-

кого рівня, критичний рівень рентабельності призводить до відмови 

виробляти українськими виробниками «невигідні» товарні позиції та 

посилює імпортозалежність України навіть за продуктами харчування. 

Відомо, що Україна має вагомі виробничі потужності і входить до чи-

сла лідерів з експорту соняшникової олії, але через обмеженість обся-

гів вирощеного в Україні соняшника – вона закуповує сировину в ба-

гатьох країнах, обробляє її та, створюючи додаткову вартість, – експо-

ртує.  

Ефективна інтеграція вітчизняної економіки у світову можли-

ва лише за умови досягнення високого рівня загальної конкуренто-

спроможності країни, її господарюючих суб’єктів, а також продукції та 

послуг, що виробляються на національному та світовому ринках. 

Основою сучасної конкурентоспроможності є інновації – техніко-

технологічні, організаційні, структурні, інституціональні. Саме вони 

створюють конкурентні переваги і дозволяють країнам, що ними воло-

діють, займати гідне місце в суспільному розвитку цивілізації. Отже, 

ключовим завданням економічної політики України є підвищення її 

конкурентоспроможності на інноваційних засадах і створення для цьо-

го відповідних умов. Просування України в головному напрямку, тоб-

то інтеграції з Центральною та Західною Європою, – шлях складний, 

але перспективний, який вимагає великих зусиль влади та народу, пе-

ребудови свідомості й способу життя людей, забезпечення умов розви-

тку відповідальності та свободи особистості, демократизації держави й 

модернізації політичної системи суспільства та економіки. 

 

ОЗЕЛЕНЕННЯ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

Перепелиця Д.В. 

Науковий керівник – Бервено О.В., д-р екон. наук, професор 

Зелені насадження - найважливіший елемент містобудування, 

фактор, який має велике значення в санітарно-гігієнічному, екологіч-

ному, архітектурно-планувальному і соціальному відношенні. Особли-

ве значення цей фактор приймає в умовах впровадження в практику 

управління міськими господарствами принципів сталого розвитку. 

Джерелами забруднення на сьогоднішній день у великих містах мо-

жуть бути промислові підприємства, величезна кількість автомобілів 



 213 

та інше. Жити в великих містах сьогодні стало набагато комфортніше, 

але розплачуватися доводиться відсутністю природних зон, загазовані-

стю повітря, тьмяними пейзажами за вікнами і погіршенням якості 

води. 

В умовах урбанізації стрімко розвивається розбудова житло-

вих комплексів та інфраструктури, тим самим зменшуючи площу пар-

кових зон, що знижує якість міського середовища проживання і вима-

гає заходів підтримки та поліпшення екологічної обстановки. Так, в 

минулому році в Харкові проводилися акції з озеленення міста вздовж 

вул. Клочківській. Також в сезон були залучені працівники спеціаль-

них служб по озелененню, які замінювали аварійні і сухостійні дерева 

та чагарники, які досягли вікової межі. 

Загальна площа міської території Харкова становить – 30604,0 

га, у т.ч. площа зелених насаджень – 15407,0 га, відсоток озеленення 

становить – 50,8% [1]. До об’єктів рекреаційного призначення зелено-

го господарства належать: сквер А. Невського, сквер Піонерів по вул. 

Культури, сквер по вул. 23 Серпня та багато інших об’єктів міста (див. 

табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Сквери м. Харкова рекреаційного призначення 

 
сквер А. Невського сквер Піонерів  

по вул. Культури 

сквер по вул. 23 Серпня 

   

 

Для поліпшення стану міста можна привернути увагу більшої 

кількості людей, організовуючи різноманітні акції по посадці дерев, в 

тому числі серед школярів, видаючи за посаджене дерево заохочува-

льні призи. Уже поширеною практикою є самостійне (силами самих 

мешканців) облаштування на дитячих майданчиках і біля них невели-

ких клумб, посадка дерев, чагарників. Облагородити прибудинкову 

територію дуже легко скооперувавшись на вихідних днях з сусідами. 

Сусідні установи, також можуть взяти участь в озелененні прибудин-

кових територій. 
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В озелененні міст велике значення мають інноваційні підходи. 

Так, іспанські вчені розробили новий матеріал – біобетон, до складу 

якого входять речовини, що дозволяють йому зберігати всі властивості 

при проростанні рослин. За допомогою біобетона будівлі можна перет-

ворити в вертикальні сади без використання додаткових матеріалів і 

горщиків. Основний сполучний матеріал в біобетоне – фосфат магнію, 

що забезпечує сприятливі умови для розвитку мохів, лишайників і ін-

ших рослин без шкоди для будівельних конструкцій [2]. 

Також в’юнкі рослини допоможуть приховати недоліки будів-

ництва, і в той же час задекорувати непривабливі споруди, затримати 

пил і знизити рівень шуму. Особливу увагу можна приділити «висячим 

клумбам» з однорічних квітів, які створять яскраві плями на фасаді 

будівлі. 

Варто було б частіше проводити заходи щодо поліпшення якості міста, 

так як треба замислюватися про майбутні покоління, і вже починати 

діяти! Адже кожне посаджене дерево сьогодні – це можливість майбу-

тніх поколінь мати стале завтра. 
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ТРУДОВА ІММІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Сторожук А.Г. 

Науковий керівник – Бервено О.В., д-р екон. наук, професор 
 

Трудову імміграцію можна розділити на жіночу і чоловічу. 

Так, жінки їдуть на заробітки до Італії, Туреччини, Греції, а ось чоло-

віки в основному їдуть в Росію, Польщу, Чехію та Угорщину. 

Такий поділ відбувається тому, що чоловіки їдуть працювати в будіве-

льні сфери або на заводи, а жінки їдуть працювати в якості домашньої 

прислуги, нянею, доглядальницею. 

З України їдуть на заробітки чоловіки і жінки у віці 20-49 ро-

ків, найбільший відсоток серед іммігрантів мають люди у віці 25-29 

років. 

https://tsn.ua/nauka_it/italiyci-vinayshli-biobeton-dlya-vertikalnih-sadiv-na-stinah.html
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Більшість українців, які їдуть працювати за кордон, мають або 

середньо технічну або повну загальну середню освіту. Значна кількість 

таких мігрантів пояснюється тим фактом, що існують визначені склад-

нощі з працевлаштуванням в Україні на гідно оплачувану посаду. 

А ось українці з вищою освітою більш охоче залишаються працю-

вати в Україні, так як не мають великих проблем з працевлаштуванням. 

Близько 65 % людей, що мають трудовий досвід роботи за кордоном, 

більш охоче повертаються працювати туди знову і знову. Працюючи в 

країнах закордону, люди не мають можливості отримати гідний рівень 

кваліфікації в певній сфері, що допомогло б у працевлаштуванні в Ук-

раїні. 

Велика частина трудових іммігрантів з України працює за ко-

рдоном нелегально, що призводить до порушення їх прав, невідповід-

ності умовним трудовим нормативам, характерних як для України, так 

і для країни перебування, що може послужити причиною вимушеної 

депортації з іншої країни. 

Також для українських громадян, які систематично працюють 

закордоном, важливим є процес адаптації до українського суспільства, 

яке змінюється за період їх відсутності, що ще більше ускладнює мож-

ливість їх подальшого працевлаштування в країні. 

Так само в Україні серйозною проблемою є інтелектуальна 

імміграція, яка актуальна на сьогоднішній день, по ряду причин: 

– зниження якості людського потенціалу; 

– недоотримання результатів від бюджетних витрат на освіту; 

– нестача кадрів вищої кваліфікації і, як наслідок, технологіч-

не і економічне відставання; 

– низький рівень ВВП на душу населення. 

З іншого боку, по поверненню такі мігранти можуть мати значний 

вплив на економічний розвиток в країні. Тому слід розділяти іммігра-

цію, яка носить тимчасовий характер і довгострокову або безповорот-

ну. Дані за 2017 рік свідчать, що близько 4914 науковців виїжджали 

для підвищення кваліфікації, навчання або стажування, що є позитив-

ним фактором для підвищення рівня освіти в Україні [1]. 

Також значним плюсом є те, що університети можуть відправ-

ляти студентів на стажування в інші країни, для обміну досвідом, на 

сьогоднішній день існує величезний вибір всіляких програм лояльності 

для стажування за кордоном, це є значною перевагою в освіті, особливо 

можливість стажування студентів закордоном. 

Все більша кількість людей прагнуть виїхати в європейські країни, 

хтось для отримання досвіду, хтось для заробітку, а хтось для отри-
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мання знань. З певним багажем знань професіонал у своїй стає більш 

затребуваним. Але існує гостра проблема неповернення. 

До викладання в навчальних закладах інших країн найчастіше 

залучаються науковці з Києва (22,5 %), Львова (14,9 %) і Харкова 

(13 %), а за неофіційними даними кількість викладачів, що їздять на 

роботу закордон у Львові сягає до 25 %, це на порядок вище ніж в сто-

лиці України і пов’язано, в першу чергу, з близькістю кордону [2]. 

Питання сучасної імміграції характеризуються як низкою позитивних, 

так і негативних моментів. Однак найзначнішим негативним фактором 

імміграції є її значний масштаб, пов’язаний з неможливістю гідного 

працевлаштування в країні. 

Для того, щоб мінімізувати її рівень, необхідно невідкладно 

вирішити ряд проблем: 

– підвищити мінімальну зарплату в Україні; 

– підвищити кількість бюджетних місць у державних університе-

тах, технікумах, і т.д., так як українці повинні отримувати гідну освіту; 

– направляти після закінчення університету на роботу за фа-

хом для отримання досвіду в своїй сфері діяльності; 

– поліпшити умови праці на вітчизняних підприємствах; 

– забезпечити інституційний супровід імміграції; 

– розвивати систему соціально-трудових відносин, в тому чис-

лі з використанням нестандартних форм зайнятості. 
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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ЯК 

ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
  
Мамічева А.Д., Саркісов В.Е. 

Науковий керівник – Островський І.А., канд. екон. наук, доцент 

Однією з головних перешкод сталому розвитку української еко-

номіки є зростання загроз боргових ризиків, зокрема:  

– тиск боргових виплат на державний бюджет, що формує ви-

клики для стабільності державних фінансів і платіжного балансу;  

– висока вартість державних запозичень, що значно збільшує 

потреби державного бюджету на їх обслуговування, відволікаючи ре-

сурси від спрямування на інвестиційні потреби та розвиток людського 

капіталу;  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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– низька ефективність використання кредитних коштів від між-

народних фінансових організацій за інвестиційними проектами, що 

обумовлює недоотримання пільгового зовнішнього фінансування;  

– надмірна частка державного боргу в іноземній валюті, що по-

силює чутливість економіки до зовнішніх шоків, збільшує валютні 

ризики, вартість залучених ресурсів та їх обслуговування; 

– погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури для вітчизня-

ного експорту на тлі уповільнення світової економіки, зниження цін на 

сировинні товари на ключових ринках;  

– імовірне зменшення обсягів транзиту газу через Україну як ва-

гомого складника доходів державного бюджету;  

– обмеження доступу до міжнародних ринків капіталу в зв’язку 

з невизначеністю щодо подальшого фінансування з боку МВФ, що 

посилюватиме загрози для макрофінансової стабільності держави;  

– небезпека розгортання світової фінансової кризи та відповідна 

проблематичність обслуговування і рефінансування зовнішнього бор-

гу, а також перспектив залучення іноземних інвестицій [1]. 

Підвищення рівня стійкості національної економіки до зовнішніх ви-

кликів передбачає запозичення міжнародного досвіду формування і 

реалізації боргової політики. 

 Характерними особливостями політики управління державним 

боргом країн ЄС є спрямованість методів та інструментів боргової по-

літики на макроекономічну стабілізацію та структурні перетворення; 

здатність національної економіки до забезпечення збалансованого еко-

номічного розвитку в умовах фінансової глобалізації; дотримання у 

борговій політиці принципів відкритості, прозорості, прогнозованості 

та відповідальності; диверсифікація методів зниження боргового нава-

нтаження високий рівень надійності ринку державних цінних паперів. 

Базовими елементами формування програми управління державним 

боргом є система середньострокового бюджетного планування та про-

гнозування, середньострокові прогнози, які передбачають охоплення 

усього сектору державного управління; встановлення лімітів на видат-

ки державного бюджету; аналіз причин виникнення відхилень та виро-

блення механізму коригувань останніх; формування декількох макрое-

кономічних сценаріїв; законодавче забезпечення дії всіх механізмів 

середньострокового планування та прогнозування; здійснення постій-

ного моніторингу за ризиками та їх оцінка відповідно до методики 

МВФ. 

 Оновлена у 2012 р. методика МВФ (із включенням нових ін-

струментів оцінки боргової стійкості та врахування ризиків плато-

спроможності й ліквідності) при здійсненні стандартизованого підходу 
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передбачає аналіз поточного стану державного боргу з використанням 

низки індикаторів боргових ризиків, значення яких для країн, що роз-

виваються, зокрема України, є нижчими, ніж для розвинутих країн 

рефінансування, ризик ліквідності, кредитний та операційний ризики. 

 У межах адаптації європейського досвіду Україна здійснює 

перехід до стратегічного управління державним боргом, ключові по-

ложення якого закладені в Середньостроковій стратегії управління 

державним боргом на 2018-2020 роки: підвищення ефективності бор-

гової політики та прогнозування її результатів впродовж наступних 

років із наближенням значень боргових індикаторів до Маастрихтсь-

ких критеріїв конвергенції та Копенгагенських критеріїв членства в 

Європейському союзі [2]. 
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КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ЗАГРОЗА СТАЛΟМУ 

РΟЗВИТКУ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР 
 
Чумак А.Є. 

Науковий керівник – Островський І.А., канд. екон. наук, доцент 

 Сталий розвиток України є складною і багатовимірною про-

блемою. Йдеться про систему соціально-економічних, науково-

технологічних, воєнно-політичних та багатьох інших чинників. Одні-

єю з головних глобальних загроз є зміна клімату, що суттєво впливає 

на перспективи подальшого існування і розвитку людства. За оцінкою 

Світового банку, щорічний збиток від різних небезпечних гідрометео-

рологічних явищ, в число яких входять і наслідки зміни клімату, тільки 

в Україні становить 1-2 млрд. доларів [1]. 

 Наслідки зміни клімату – це аномальна спека і тепловий стрес, 

повені і підтоплення, які торкнуться сільського господарства, водопо-

стачання і лісового господарства, транспорту і енергетики, що призве-

де до зростання безробіття і бідності. Збільшена частота і вагомість 

екстремальних погодних явищ створює додаткове навантаження на 

державні бюджети у зв’язку з втратою величезних сум на подолання 

наслідків стихійного лиха, а також зростанням витрат на охорону здо-
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ров’я. Підвищення температури призведе до зниження врожайності і 

Україна буде прагнути виробляти достатньо продовольства для внут-

рішнього споживання, в той час як основний експорт зменшиться в 

обсязі. Необхідність стримування глобального потепління активізує і 

збільшує міжнародні фінансові потоки за рахунок формування міжна-

родного кліматичного фінансування, джерелами якого є міжнародні 

кліматичні фонди, внутрішні витрати з національних бюджетів тощо. 

Якщо людство не вживе заходів із скорочення викидів парникових 

газів сьогодні, то воно втратить 5-20 % ВВП щорічно в наступні роки в 

результаті втрат від збільшення числа більш потужних стихійних лих, 

нестачі питної води і затоплення населених пунктів, втрат у сільському 

господарстві тощо. До 2030 року зміна клімату завдасть шкоди світо-

вій економіці на 157 мільярдів доларів. Підраховано, що 80 % збитку 

від зміни клімату може бути зосереджено в країнах світу, географічно 

розташованих в низьких широтах, відбудеться спад економічного зро-

стання [2]. 

  На світову економіку кліматичний фактор почав 

впливати у тому плані, що ступінь залежності економічного зростання 

від більш широкого використання природних ресурсів Землі стала не-

стійкою. Очевидно, що наслідки погодних порушень призвели до змін 

у способах ведення економічної діяльності, тому вирішення цієї про-

блеми потребує розробки заходів подолання негативних результатів.  

 У галузевому розрізі економічні наслідки зміни клімату бу-

дуть полягати в зростанні обсягів виробництва галузей сфери послуг в 

цілому і туризму, але вони не компенсують спад виробництва реально-

го сектора економіки України.  

Для подолання цих негативних економічних наслідків Україні необхі-

дно продумати комплексну стратегію низько вуглецевого розвитку 

країни, сформовану з участю всіх основних суб’єктів соціально-

економічного процесу – органів державної влади і управління, бізнес-

структур, громадських організацій, наукових установ, незалежних екс-

пертів; необхідно розширювати використання природних земель в на-

прямку розширення лісових масивів, у тому числі енергетичних дерев-

них порід і пасовищ, що сприятиме сталому та безпечному викорис-

танню земельних ресурсів і підвищення екологічної стійкості природ-

но-економічних систем. Необхідно розробляти оптимізаційні моделі 

взаємозалежного функціонування продовольчих, водних та енергетич-

них систем відповідно до вимог Паризької кліматичної угоди.  

Таким чином, реалізація заходів національної політики по боротьбі з 

негативними наслідками зміни клімату може зробити позитивний 

вплив на активне структурне і технологічне оновлення української 
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економіки на основі новітніх світових стандартів. Для того щоб мінімі-

зувати витрати на вирішення глобальної проблеми зміни клімату, не-

обхідно використовувати поточні процеси для підвищення конкурен-

тоспроможності української продукції та прискорення технологічного 

переозброєння. Україні потрібна довгострокова кліматична стратегія, 

що має прискорити технологічне переозброєння, скоротити викиди 

парникових газів, допоможе населенню перейти на сучасний стиль 

споживання енергії та ресурсів. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Кулак К.О. 

Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент 

Цифрова економіка – це тип економіки, де ключовими факто-

рами та засобами виробництва є цифрові дані (бінарні, інформаційні 

тощо) та мережеві транзакції, а також їх використання як ресурсу, що 

дає змогу істотно збільшити ефективність та продуктивність діяльнос-

ті та цінність для отриманих продуктів та послуг. Вона пронизує всі 

сектори за всіма категоріями: державний та приватний; реальний, не-

виробничий та фінансовий; видобувний, обробний та сектор послуг. 

Як показує досвід розвинутих країн, поява принципово нових техноло-

гій будь-якої спрямованості (виробничих, управлінських, фінансових, 

соціальних та ін.) незалежно від їх сфери застосування дає позитивні 

ефекти і в цілому сприятливо впливає на долю економічного розвитку.  

Серед яких можна виділити: підвищення продуктивності  пра-

ці; підвищення капіталізації; поліпшення якості життя;  формування 

нових ринків; підвищення ефективності утилізації ресурсів (активів, 

капіталу, компетенцій); підвищення конкурентоспроможності; підви-

щення безпеки. 

Ключовими напрямами розвитку цифрових технологій э: 

− дані, які стають головним джерелом конкурентоспроможності; 

− розвиток сфери Інтернету речей (Internet of things, IoT); 

−  цифрові трансформації як окремих бізнесів, так і цілих секторів; 
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−  економіка спільного користування (sharing economy); 

−  віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем; 

−  штучний інтелект (ШІ, з англ. artificial intelligence, або AI); 

−  цифрові платформи. 

Для України існують два сценарії розвитку цифрової економіки залеж-

но від оцінки критичності та необхідності здійснення швидких 

та глибоких змін у традиційному економічному укладі: інерційний 

(еволюційний) та цільовий (форсований). У разі реалізації інерційного 

сценарію українська економіка залишиться неефективною, триватиме 

трудова міграція та «відтік мізків», українська продукція програє кон-

куренцію на зовнішніх ринках. Цільовий (форсований) сценарій пе-

редбачає перехід української економіки до цифрової за 3-5 років. 
Реалізація форсованого сценарію означає досягнення: 

−  65 % – частка цифрової економіки в загальному ВВП України 

в 2030 р.; 

−  99,9 % українських домоволодінь мають широкосмуговий до-

ступ до мережі Інтернет; 

−  100 % – покриття території України 4G–5G; 

−  99 % усіх автомобільних і залізничних магістралей та 95 % 

сільської місцевості покрито технологіями мобільного Інтернету; 

−  99,9 % громадян мають цифрову ідентифікацію та технічні 

можливості користуватися іншими послугами. 

Сьогодні розвиток цифрової економіки в Україні стримується цілим 

рядом причин, такими як:  

1. Інституційні: низька включеність державних установ щодо 

реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства; не-

відповідність профільного законодавства глобальним викликам та мо-

жливостям (прогресивні розроблені законопроекти досі не стали зако-

нами); невідповідність національних, регіональних, галузевих страте-

гій та програм розвитку цифровим можливостям. 

2. Інфраструктурні: низький рівень покриття території країни 

цифровими інфраструктурами (в Україні цей показник складає близько 

60 %); відсутність окремих цифрових інфраструктур (для прикладу, 

інфраструктури Інтернету речей, електронної ідентифікації та тощо); 

нерівний доступ громадян до цифрових технологій та нових можливо-

стей (цифрові розриви). 

3. Екосистемні: слабка державна політика щодо стимулів та зао-

хочень розвитку інноваційної економіки; незрілий ринок інвестиційно-

го капіталу; застаріла система освіти, методик викладання, відсутність 

фокусу на STEM-освіту, soft skills та підприємницькі навички, недос-

коналі моделі трансферу технологій та закріплення знань та умінь; 
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дефіцит висококваліфікованих кадрів для повноцінного розвитку циф-

рової економіки та цифровізації взагалі. 

4. У сфері електронного уряду та урядування («держава у 

смартфоні»): низький рівень автоматизації та цифровізації державних 

послуг через слабку мотивацію урядових установ (немає повного ро-

зуміння потенційної вигоди від тотальної цифровізації). 

З метою подолання зазначених проблем на державному рівні перш за 

все необхідно створити сприятливі умови для навчання та розвитку 

талановитого молодого покоління в сфері науки, технологій та іннова-

цій, застосовуючи при цьому інноваційні форми організації навчаль-

ної, наукової та дослідницької діяльності. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННА КОРЕЯ 

Биковська Г.В. 

Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент 

За минуле століття республіка Південна Корея пройшла шлях 

від однієї з найбідніших країн світу до країни з зразковою моделлю 

економічно розвиненого типу. Саме тому зростає інтерес до економіч-

ної стратегії розвитку корейської республіки. Успіх Південної Кореї 

полягає в правильній оцінці позитивних переваг відкритої економіки, 

усвідомлення вигод від можливості включення в МПП, в активному 

залученні ПІІ, які відкривають можливість використовувати сучасні 

технології, навички управління і знання необхідні для переходу на 

інноваційний шлях розвитку. 

Південна Корея пройшла роки неймовірних темпів економіч-

ного зростання і глобальної інтеграції для того, щоб стати індустріаль-

ною економікою на основі високих технологій. Починаючи з 1960-х 

років економічна програма країни стала базуватися на п’ятирічних 

економічних планах. Метою економічного розвитку, перш за все, було 

стимулювання імпортозаміщення промисловості, а також зміцнення 

експортно-орієнтованих галузей. Розвиток основних галузей в 1960-і 

роки було орієнтовано на легку промисловість, такі як одяг, текстиль і 

сумки, в 1970-і роки почали поширюватися на машинобудування, суд-

нобудування і хімічну промисловість. З середини 1980-х років внутрі-

шній ринок став основою економічного зростання: ключовими галу-

зями промисловості були визнані наукомістка електроніка, суднобуду-

вання і автомобільна промисловість.  

Починаючи з 1980-х років комерційні банки і небанківські фінансові 

організації були залучені до програми прискорення лібералізації та 

інтернаціоналізації економіки. Південнокорейський уряд спрямовує 

зусилля на залучення іноземних інвестицій в країну. Для того щоб зро-
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бити економіку країни більш привабливою для іноземних інвестицій, 

уряд прийняв ряд заходів. Головні цілі – лібералізація капіталу і моде-

рнізація ринку обміну валюти. 

Серед ключових факторів південнокорейського чуда – висока 

якість освіти, стимулювання інновацій з боку держави і підтримка 

інноваційних компаній, простота відкриття і ведення бізнесу. Зокрема, 

завдяки високій якості освіти, південнокорейська молодь за результа-

тами тесту PISA кілька років тому очолила список країн Організації 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в області творчого 

підходу до вирішення проблем. 

У Південній Кореї існує чітко кластерізованна система підт-

римки технологічного підприємництва. Крім інкубаторів і технопарків, 

створені кілька галузевих кластерів. У кожному з них є свій лідирую-

чий університет, який і є платформою для науково-технологічної дія-

льності. Головне завдання початківців компаній –  потрапити в орбіту 

цих об’єднань. Як тільки державою в цьому потоці виявляється потен-

ційний чемпіон, він потрапляє в зону державної підтримки. Таким чи-

ном, було створено сильний зв’язок наукової сфери з промисловістю, 

який носить системний характер, створена розгалужена інфраструкту-

ра, яка забезпечує доведення результатів НДДКР до готового продук-

ту, а також просування його на ринок. Тобто повноцінна інноваційна 

інфраструктура, яка і забезпечила Південної Кореї лідерство серед 

інноваційних економік світу. 

З 2013 р. в республіці Корея реалізується «План дії щодо роз-

витку креативної економіки». План передбачає створення сприятливо-

го середовища для: розвитку власного бізнесу і забезпечення гарантій 

захисту креативної діяльності; підтримки розробок інноваційних тех-

нологій; залучення міжнародних фахівців та іноземних висококваліфі-

кованих робітників; зміцнення міжнародного співробітництва в сфері 

науково-технічних розробок і інформаційно-комунікаційних техноло-

гій; залучення іноземних інвесторів у створенні високотехнологічних 

виробництв на території країни. За даними Bloomberg Innovation Index 

2015 РК займає перше місце в світі серед 50 найбільш розвинених 

інноваційних держав. 

В Україні ситуація виглядає інакше. Для того, щоб в країні ро-

звивалися інновації, держава повинна бути націлена, перш за все, на 

поліпшення інвестиційного клімату, реформування податкової систе-

ми, дерегуляція економіки та залучення іноземних інвестицій.  

Найбільш дієвим кроком могло б стати створення розгалуженої мережі 

IT-кластерів в найбільших містах України, які мають гарну інфрастру-

ктуру і сильну наукову, технологічну, виробничу бази, що має перспе-
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ктиву стати інтегратором для нових ринків. Такими містами є, перш за 

все, Харків, Львів, Одеса, Миколаїв, Дніпропетровськ. Тут вже створе-

но необхідне науково - індустріальне середовище для розвитку іннова-

ційної економічної системи. Впровадження інноваційних кластерів 

сприятиме не тільки підвищенню технологічності та конкурентоспро-

можності існуючого виробництва, але і виходу на нові ринки, розвитку 

малого і середнього бізнесу, появи нових робочих місць. А значить, 

підвищиться добробут як окремих міст, так і конкурентоспроможність 

країни в цілому. 

 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА 

ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Круть Д.О. 

Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент 

Міграція робочої сили або трудова міграція – це інтернаціона-

льне явище, вплив якого на соціально-економічний розвиток країн по-

стійно зростає, а отже й актуалізує дослідження цього процесу як одні-

єї з форм світових господарських зв’язків. Міжнародна трудова мігра-

ція є доволі  складним і неоднозначним  явищем. Може бути економі-

чним благом, але може також стати критично важливою проблемою 

для економічної політики країни. 

Особливістю міграційної політики України є те, що вона ви-

ступає одночасно країною походження, призначення і транзиту трудо-

вих мігрантів. Останнє пов’язано з певними труднощами і загрозами 

для національного розвитку, однак передбачає й нові можливості як 

для мігрантів так і для економіки країни. Україна є однією з найбіль-

ших постачальників робочої сили  на європейський простір. Зростання 

масштабів заробітчанства обумовлено економічними і політичними 

проблемами в країні, відсутністю робочих місць, бідністю значної час-

тини населення, низьким рівнів трудових доходів українців тощо. 

Велика активізація  трудової міграції в Україні почалася після 

здобуття її незалежності – у 2009–2010 рр., а початок наступної хвилі 

міграційних процесів співпадає з початком бойових дій на Донбасі 

(2014). Вітчизняні трудові мігранти, як свідчать дослідження вітчизня-

них науковців, при виїзді за кордон надають перевагу таким країнам 

як: Польща – 40,7 %, Російська Федерація – 17,8 %, Угорщина – 

10,5 %, Молдова – 7,4 %, Білорусь – 5,9 %, Словаччина – 3,2 %, Руму-

нія – 2,9 %, Туреччина – 2,3 %, Єгипет – 1,5 %, Німеччина – 1,3 %, 

ОАЕ – 0,6 %, Ізраїль – 0,6 %, Італія – 0,5 %, Австрія – 0,5 %, Греція – 

0,5 %, інші країни – 3,8 %. 
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Трудова міграція для України має ряд позитивних та негативних нас-

лідків. До основних негативних наслідків можна віднести: 

− зниження виробничого потенціалу країни і погіршення якості ка-

дрового забезпечення промисловості, будівництва, транспорту та ін-

ших галузей економіки внаслідок відтоку висококваліфікованих фахі-

вців і зменшення чисельності економічно активного населення;  

− збіднення інтелектуального середовища, ерозія і розпад інтелек-

туальної спільноти і дефіцит професійної робочої сили, що вимагають 

витрат на заповнення втраченого висококваліфікованого потенціалу 

(лише за перше десятиліття незалежності Україна втратила понад 6 

тис. кандидатів і докторів наук та близько 80 тис. громадян із вищою 

освітою, на сьогоднішній день ця цифра продовжує зростати);  

− збільшення тіньового сектору економіки, внаслідок чого відбува-

ється зменшення надходжень до бюджету через скорочення числа по-

тенційних платників податків, погіршення демографічної ситуації в 

стані;  

− чим більше живуть мігранти за кордоном, тим менше стають їхні 

грошові перекази, зв’язки з батьківщиною поступово слабшають;  

− старіння трудових ресурсів через зменшення частки осіб працез-

датного та репродуктивного віку тощо зростання інфляції в разі знач-

ної питомої ваги зовнішніх трансфертів. 

До позитивних можна віднести: зменшення тиску на ринку праці, 

оскільки українці, які мешкають на території своєї держави, мають 

більше можливостей працевлаштуватися, за рахунок цього зменшуєть-

ся рівень безробіття (за оцінками фахівців Інституту демографії 

НАНУ, за відсутності трудової міграції рівень безробіття в Україні був 

би у півтора рази вищим за фактичний) та зменшення обсягу витрат на 

соціальні потреби. 

З огляду на всі перераховані вище економічні та соціальні наслідки 

міжнародної міграції робочої сили, держава не може стояти осторонь 

від цієї сфери МЕВ. Міжнародні потоки робочої сили в даний час ре-

гулюються і обмежуються як на національному рівні, так і на рівні 

міждержавних відносин. У кожній країні виробляється національна 

міграційна політика. Це комплекс законодавчих, організаційних та 

інших заходів, спрямованих на регулювання в’їзду в країну і виїзду з 

неї, надання та позбавлення громадянства чи іншого статусу прожи-

вання в країні, використання в ній іноземної робочої сили, створення 

системи соціального захисту працівників-мігрантів в період їх роботи 

за кордоном, регламентування потоків біженців та їх соціальний за-

хист. При цьому спостерігаються дві тенденції: одна – до відкритої 

економіки і, відповідно, до вільного переміщення трудових ресурсів і 
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населення (наприклад, країни Євросоюзу); інша – до протекціонізму і 

обмеженням в області міжнародної міграції. Причому, в силу відомих 

причин, остання тенденція останнім часом переважає. З метою недо-

пущення неконтрольованого впливу міжнародної міграції на соціальну 

обстановку і ринки праці більшість розвинених країн проводить певну 

міграційну протекціоністську політику, покликану захистити інтереси 

свого населення і економіки. 

Отже, необхідно зменшити відсоток міграції трудового населення 

України за допомогою система заходів внутрішнього та зовнішнього 

спрямування. 

 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І КАПІТАЛУ – 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Мухортова А.О. 

Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент 

Особливостями розвитку світової економіки на рубежі XX – 

XXI ст. є посилення процесів інтернаціоналізації, глобалізації та еко-

номічної інтеграції. Не тільки глобалізація, а й регіоналізація світової 

економіки "виростає" зі сфери міжнародного виробництва. Ефектив-

ними стають не стільки національні, скільки регіональні виробничі 

сили, фундаментом яких є міжнародне виробництво або інтернаціона-

лізація виробництва. 

З посиленням процесу інтернаціоналізації виробництва поси-

люється єдність світового господарства, зростає його органічна ціліс-

ність, що виявляється у зростанні виробничої взаємозалежності, збі-

льшенні міжнародного товарообороту, русі капіталів і робочої сили, 

взаємному впливу на найважливіші економічні процеси в країнах, у 

тому числі на динаміку цін, ставки відсотка тощо. Таким чином реалі-

зується процес інтернаціоналізації господарського життя, який є одним 

із системоутворюючих факторів світового господарства. 

Інтернаціоналізація господарського життя почалася за доби 

великого машинного виробництва. У її розвитку виділяють три етапи). 

Перший етап (приблизно кінець XVIII - XIX ст.) – проста кооперація, 

найпростіші форми – зовнішня торгівля. Другий етап (кінець XIX - 

середина XX ст.) – розвиток складної кооперації: ґрунтується на між-

народному поділі праці (загальному, частковому, одиничному, поопе-

раційному). Третій (сучасний, розпочався із середини XX ст.) – набу-

ває комплексного характеру, поширюється практично на всі галузі ви-

робничої та невиробничої сфер, на всі країни світу. Новий сучасний 

етап інтернаціоналізації породжений науково-технічною революцією.  

Все більш розвиненими стають транспортна інфраструктура і 
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інфраструктура зв’язку світового господарства. До кінця ХХ ст. сфор-

мувалися елементи єдиного світового інформаційного простору, що 

більш тісно зв’язує між собою всі країни світу. Виявляються тенденції 

цілісності фінансової системи сучасного світу, відбувається зближення 

в валютно-кредитної області та розвиток інтеграційних процесів в да-

ній сфері. 

На заключному етапі розвитку інтернаціоналізація виробницт-

ва і обміну завершується транснаціоналізацією і глобалізацією світого-

сподарчого життя. Цей процес знаходить своє вираження: в переході 

більшості країн на міжнародні правила і норми взаємовигідного еко-

номічного співробітництва; в прогресуючій орієнтації національних 

виробництв на світові ціни, міжнародні стандарти; якості з виробницт-

ва готової продукції і послуг; в переході від міжгалузевого до внутрі-

галузевого міжнародного поділу праці в рамках ТНК; в зростанні екс-

порту капітальних ресурсів та іноземних інвестицій, які в сучасному 

світі є провідними факторами соціально-економічного розвитку окре-

мих країн; в підвищенні значущості експортної продукції (товарів, по-

слуг і технологій) для сталого розвитку і ефективного функціонування 

окремої національної економіки. 

Найсуттєвіша риса інтернаціоналізації господарського життя полягає в 

посиленні суспільного характеру праці по лінії як її спеціалізації, так і 

кооперації. Вони розгортаються і в національному, і в інтернаціональ-

ному масштабі. При цьому інтернаціоналізація розвивається за раху-

нок як активного залучення до міжнародного поділу праці нових країн, 

особливо через розвиток міжсистемних економічних зв’язків та обмі-

ну, так і за рахунок поглиблення і ускладнення економічної взаємодії 

національних господарств та їхніх систем. Загалом інтернаціоналізація 

виробництва є важливим чинником підвищення ефективності суспіль-

ного виробництва  

Місце і роль будь-якої країни в світовому господарстві, МПП і 

в інтернаціоналізації господарського життя залежать від багатьох фак-

торів. Однак основними з них є наступні: рівень і динаміка руху націо-

нальної економіки; ступінь її відкритості та залучення до МПП; про-

гресивність і розвиненість ЗЕД; вміння національної економіки адап-

туватися до умов міжнародного господарського життя і одночасно 

впливати на них у бажаному напрямку. 

Об’єктивний процес інтернаціоналізації господарського життя 

визначає необхідність економічних відносин між різними країнами. В 

умовах сучасного науково-технічного прогресу розвиток кожної краї-

ни невіддільний від її участі в розширеному обміні матеріальними, 

науковими, духовними цінностями. Між державами розвиваються еко-
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номічні зв’язки на рівні окремих країн та їхніх економічних об’єднань. 

Ці зв’язки набувають різноманітних форм: від торгового обміну до 

спеціалізації й кооперування виробництва на засадах прямих зв’язків 

підприємств і об’єднань, утворення спільних підприємств, організації 

підприємств на компенсаційній основі тощо. Перспективи розширення 

участі України в міжнародному поділі праці слід розглядати на шляху 

раціонального використання порівняльних переваг. 
 

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ: ФОРМИ, 

ПРИЧИНИ, ТЕНДЕНЦІЇ 

Рудь Д.В. 

Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент 

Міграція, з усіма її перевагами і недоліками, зростає в усьому 

світі. Сучасні транспортні та цифрові технології полегшують перемі-

щення людей через кордони. У всьому світі 3,4 відсотка світового на-

селення, живуть за межами країни свого народження. Отже, говорячи 

про міграцію, слід перш за все розрізняти дві її основні форми: стаціо-

нарну міграцію, що пов’язана зі зміною місця проживання і реєстру-

ється державною статистикою, та трудову міграцію – тимчасові поїзд-

ки на роботу за межі свого населеного пункту без зміни місця прожи-

вання. Стаціонарні міграції, залучаючи здебільшого молодь, змінюють 

вікову структуру регіонів і виступають чинником формування життє-

вого та трудового потенціалу населення. Трудова міграція є напрямом 

реалізації останнього. 

Трудові мігранти складають дві третини від усіх міжнародних 

мігрантів, і більшість з них переїжджає в країни з високими доходами. 

Міжнародна міграція має різні причини: економічні мігранти їдуть 

добровільно в пошуках роботи, тоді як біженці змушені покинути 

свою країну через конфлікти і насильства. Міграція може бути еконо-

мічним благом, але може також стати критично важливою проблемою 

для економічної політики і в політичному житті. 

Згідно з класифікацією ООН, посилаючись на причини, виді-

ляють такі форми міграції: 

1) міграція з метою освіти включає міжнародний обмін вчени-

ми і студентами поклик для навчання за кордоном; 

2) міграція з метою підвищення кваліфікації – професійне нав-

чання досвідчених кваліфікованих працівників, що включає в себе час, 

проведений у високорозвиненій країні, з ціллю отримання нових 

знань, досвіду, які можна застосувати в своїй країні після повернення;  

3) міграція відповідно до професійних та ділових намірів – 

стосується осіб з високим рівнем освіти і професійно-кваліфікаційної 
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підготовки, чиї навички та вміння можна легко застосувати в умовах 

будь-якої країна;  

4) контрактна міграція – зазвичай це міграція некваліфікова-

них або низько кваліфікованих працівників, яких наймають на обме-

жений період. 

Пояснити явище трудової міграції намагаються вчені різних 

галузей знань, оскільки це складне і багатовимірне явище, що зачіпає 

багато аспектів життя суспільства: політичні, юридичні, економічні, 

релігійні та інші. В даний час в економічній літературі причини трудо-

вої міграції прийнято об’єднувати в такі групи: економічні та нееко-

номічні причини. Серед причин економічного характеру виділяють: 

неоднаковий рівень життя, відмінності у рівні оплати праці та умов 

праці в різних країнах. Виділяють також такі фактори, як потреба по-

ліпшення рівня життя за рахунок придбання додаткового набору благ і 

прагнення збільшити дохід від різних видів діяльності. Саме тому ос-

новні потоки мігрантів традиційно прямують з країн з низьким рівнем 

життя в країни з більш високими доходами. 

На сьогоднішній день сформувалися такі напрямки міжна-

родної міграції робочої сили: міграція з країн, що розвиваються, до 

промислово розвинутих країн; міграція в межах промислове розвину-

тих країн; міграція робочої сили між країнами, що розвиваються; міг-

рація наукових працівників та кваліфікованих фахівців з промислове 

розвинутих країн до країн, що розвиваються; міграція з колишніх соці-

алістичних країн до розвинутих країн; міграція робочої сили в межах 

колишнього СРСР. 

Наслідки міжнародної міграції робочої сили досить різно-

манітні. Вони проявляються як у країнах, що експортують робочу си-

лу, так і в країнах, що імпортують її, приносячи певні вигоди та втрати 

обом сторонам, хоча, як видно з аналізу, вигод більше в країнах - ім-

портерах робочої сили, а в країнах - експортерах у цілому втрати пере-

вищують вигоди. Світ у цілому виграє, оскільки свобода міграції дає 

людям змогу переміщуватись до країн, де вони можуть внести більший 

чистий доход у світове виробництво. 

Це робить необхідним розумний підхід до вироблення і реалі-

зації дій країни з регулювання міграційних потоків. Засоби і методи 

реалізації державної міграційної політики змінюються залежно від 

конкретної ситуації на ринку праці. Метою міграційної політики є 

створення міграційної ситуації, яка сприяє вирішенню завдань у сфері 

соціально-економічного, просторового і демографічного розвитку кра-

їни, підвищення якості життя її населення, забезпечення безпеки дер-

жави, захисту національного ринку праці, підтримки міжнаціонально-
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го і міжрелігійного миру і згоди в суспільстві. Інструментами реаліза-

ції міграційної політики є різні заходи економічного і неекономічного 

характеру, спрямовані на створення умов, що ускладнюють міграцію 

або роблять її менш вигідною. 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Сорокіна Л.С. 

Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент 

На сучасному етапі економічного розвитку в Україні іноземні 

інвестиції – це один із шляхів вирішення багатьох проблем: перш за 

все це підвищення рівня розвитку економіки та якісних показників 

господарської діяльності різних рівнів. Світова практика показує, що 

прямі іноземні інвестиції мають низку істотних переваг перед іншими 

формами економічного співробітництва. Однак, слід зазначити, що 

Україна серед постсоціалістичних країн сприймається як країна з най-

більшим ризиком, оскільки національні економічні умови для реаліза-

ції міжнародних інвестиційних програм залишаються непривабливи-

ми. 

Розглянемо детальніше переваги та недоліки залучення інозе-

много капіталу в економіку України. Переваги  залучення  прямих  

іноземних інвестицій в економіку України є наступними: зниження 

рівня імпортозалежності; стимулювання розвитку експортного потен-

ціалу; прискорення темпів структурної перебудови економіки; ство-

рення стратегічних альянсів між українськими та іноземними підпри-

ємствами; збільшення рівня комплексного використання сировинних 

ресурсів; впровадження сучасних новітніх технологій; поліпшення 

платіжного балансу; збільшення обсягів капітальних вкладень та ско-

рочення термінів їх нагромадження; підвищення рівня зайнятості та 

кваліфікація робочої сили; підвищення ступеня адаптації суб’єктів 

господарювання до умов конкурентного середовища; використання 

зарубіжного організаційного та управлінського досвіду. 

Серед недоліків залучення іноземного капіталу слід відзначи-

ти: збільшення залежності країни від іноземного капіталу; трансферт 

частини прибутків за кордон; витіснення з ринку внутрішніх виробни-

ків і постачальників; підвищення рівня конкуренції на ринку; 

жорстка експлуатація місцевих сировинних ресурсів. Однак, незважа-

ючи на вказані недоліки, Україна може стати однією з провідних країн 

залучення (безперечно, на взаємовигідних умовах) прямих іноземних 

інвестицій. 
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В останні роки спостерігається зниження обсягу залучених 

іноземних інвестицій в економіку країни, що спричинено рядом про-

блем. Основними з них є: неналежно розвинений механізм захисту 

прав власності; несприятливий фіскальний простір; низька ефектив-

ність ринків товарів і послуг тощо. Втім, на невелику кількість підпри-

ємств із ПІІ припадає 20,4 % працездатного населення України, 24,0 % 

загального обсягу капіталу України й 34,9 % ВДВ нефінансових кор-

порацій в Україні. Отже, попри свою нечисленність, підприємства з 

ПІІ мають значну економічну вагу. Найбільш привабливими  галузями 

вітчизняної економіки для інвесторів були промисловість, фінансовий 

сектор, торгівля. Інвестори уникають вкладень в основний капітал, 

зберігається тенденція їх спрямування здебільшого в галузі зі  швид-

ким  оборотом  капіталу  чи  у непромисловий сектор, зокрема в купів-

лю нерухомості. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери еко-

номічної діяльності. 

Напрямок та обсяг інвестування залежить більшою мірою від 

специфіки бізнесу. В Україні цікаво інвестувати в сільське господарст-

во та енергетику. У першому випадку – це Центральна і Західна Украї-

на, зокрема Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська 

області. До них також варто додати регіони з необхідними логістич-

ними можливостями для подальшого транспортування вантажів як 

річковим, так і морським транспортом – це області на чорноморському 

узбережжі з портової інфраструктурою. 

Досить висока інвестиційна привабливість у IT-сектора. Якщо 

говорити про нерухомість, то найбільш цікаві об’єкти в Києві і потім 

вже – в містах-мільйонниках. Оскільки у наших мегаполісів є історія – 

тридцять і більше років тому, в багатьох з них вже працювали вироб-

ництва національного масштабу – вони відомі за межами України. І 

тому історично склалося, що сьогодні в містах-мільйонниках більше 

ресурсів, більше професіоналів в кожній галузі, більше можливостей 

для розвитку. Стратегія залучення ПІІ може бути ефективним важелем 

для розвитку економічного потенціалу міста, створення нових робочих 

місць. Проте через нестабільну політичну ситуацію в країні, іноземні 

інвестори розміщують виробничі сили у сусідніх, більш стабільних 

країнах. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України 

актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організа-

ційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збережен-

ня та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Крім того, необхідне прискорення формування інфраструктури інвес-
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тиційної діяльності, зокрема, транспортної, телекомунікаційної, інже-

нерної тощо. Слабка поінформованість інвесторів щодо можливостей 

вкладання коштів у інвестиційно-привабливі галузі також не сприяє 

припливу іноземних інвестицій. 

 

КРИЗА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НАСЛІДОК 

НЕДОСКОНАЛОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

СВІТОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Верижник Д.С. 

Науковий керівник – Москвіна А.О., канд. екон. наук, доцент 

Нестабільний стан світової економіки в сучасний період вже 

вкотре привертає увагу представників різних наукових шкіл і практиків 

до проблеми управління глобальними економічними процесами. Гостро 

стоїть питання про можливості і межі участі вже існуючих міжнародних 

інститутів у регулюванні світогосподарських зв’язків, необхідності їх 

модернізації або неминучості створення нових структур глобального 

управління, здатних мінімізувати негативний вплив глобалізації і забез-

печити стабільність світової економічної системи. Дискусії навколо 

створення нової моделі управління розгортаються на сторінках наукових 

видань і численних міжнародних майданчиках, на яких в якості об’єктів 

глобального регулювання виступають проблеми забезпечення стійкого 

зростання, стабільності світової фінансової системи, вибору напряму 

розвитку, регулювання торгівлі та інвестицій, стійкості сировинних ри-

нків тощо.  

Можна виділити такі проблеми сучасного світового господарст-

ва, що обумовлені недосконалістю системи його управління: 

По-перше, формування замкнутої економічної системи в рамках провід-

них західних країн. Адже на їх взаємну торгівлю припадає понад 75 % 

світової торгівлі, 60 % світових прямих зарубіжних інвестицій, близько 

90 % всіх зареєстрованих у світі патентів. 

По-друге, проблема полягає в тому, що порівняно невелика кі-

лькість держав (найчастіше країни «Великої сімки») через контрольова-

ні ними міжнародні економічні організації (МВФ, інститути Світового 

банку, Паризький клуб кредиторів та ін.) формує сучасний світовий еко-

номічний порядок. А долею країн, що розвивається, і країн з постсоціа-

лістичною економікою залишається пристосування до створених без їх 

участі правилам світогосподарських зв’язків. 

По-третє, нерівномірність розподілу вигод від глобалізації сві-

тового господарства між країнами: на 20 % населення планети, що про-

живає в індустріальному світі, припадає 86 % світового ВВП, а на 20 % 

живуть в країнах, що розвиваються, – тільки 1%. 
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По-четверте, проблема економічної безпеки країн у процесі роз-

витку їх світогосподарських зв’язків. 

По-п’яте, проблема вдосконалення створеної після Другої сві-

тової війни системи міждержавного регулювання світового господарст-

ва. 

При існуючій системі регулювання світовим господарством не 

працюють постулати економічної теорії і світова економіка розвивається 

диспропорційно. 

Сформовані до теперішнього часу уявлення про можливу орга-

нізацію глобального управління світового господарства фактично зво-

дяться до пошуку найбільш ефективних пропорцій участі державних, 

міжнародних і недержавних структур та інститутів у вже існуючих мо-

делях глобального управління. 

Вплив недержавних інститутів на формування нових механізмів міжна-

родного регулювання в останній час постійно зростає. Однак відсутність 

чітких і прозорих правил взаємодії державних і недержавних суб’єктів 

гальмує формування більш ефективної системи глобального регулюван-

ня.  

У сучасних умовах триває пошук нових форматів взаємодії і ко-

ординації всіх учасників, формується запит на інститути глобального 

управління «нового типу», які здатні належним чином регулювати гло-

бальні процеси, погоджувати принципи управління між національними 

регуляторами, не обмежуючи при цьому їх суверенітет. 

Країни, що розвиваються вже давно обговорюють створення альтерна-

тивного МВФ міжнародного інституту регулювання фінансового секто-

ра. Не домігшись реформи МВФ, країни БРІКС створюють новий банк 

розвитку (НБР) для здобуття більшої незалежності від нинішніх міжна-

родних фінансових інститутів. 

Не можна не враховувати те, що відсутність прогресу в ство-

ренні нових механізмів міжнародного регулювання є результатом роз-

біжностей в ідеологічній і політичній сферах. В силу цього не варто в 

осяжному майбутньому очікувати кардинальних змін міжнародного 

впливу на глобальну економіку, що вимагає консенсусу провідних «гра-

вців». Відсутність такого консенсусу призводить лише до вдосконален-

ня організаційно-управлінських підходів і часткової трансформації між-

народних механізмів регулювання, а не до їх фундаментальних змін.  

Сьогодні перед економістами і політиками стоїть складне за-

вдання знаходження ефективних інструментів глобального регулюван-

ня, які дозволили б уникнути ще більш масштабних криз світової еко-

номіки. Все це призводить до висновку про те, що сьогодні існує мож-

ливість провести реформу глобального управління економікою, складо-
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вою частиною якої може стати створення нових інститутів, які б вміло 

управляли економічними процесами, які вимагають глобальних дій, а 

також передбачали рівне представництво всіх країн світу. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРИНГУ В ЕКСПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ В УКРАЇНІ 

Лагер А.А. 

Науковий керівник – Москвіна А.О., канд. екон. наук, доцент 

У більшості країн світу, починаючи із другої половини ХХ 

сторіччя, склалася стійка тенденція здійснення експорту товару на 

умовах відстрочки платежу. Така практика обумовлена двома основ-

ними причинами. З одного боку, по більшості товарних груп сформу-

вався стійкий «ринок покупця», при якому покупці наполягають на 

використанні відстрочки платежу. З іншого боку, багато іноземних 

покупців є не великими операторами ринку, а посередниками, які мо-

жуть мати не достатньо вільних коштів та прагнуть спочатку продати 

товар кінцевому споживачеві, а потім розплачуватися із власними пос-

тачальниками. У зв’язку з цим, особлива увага вітчизняних підприєм-

ців останнім часом приділяється такій фінансовій послузі як факто-

ринг. 

Факторингове обслуговування є найкоротшим шляхом до 

розв’язання проблеми скорочення касових розривів, викликаних пос-

тавками товару, бо фактор (банк або факторинг-компанія, що надає 

послуги факторингу) має змогу виплачувати авансовий платіж у роз-

мірі від 50 % до 90 % від суми вартості товару. Процент фінансування 

залежить від платіжної дисципліни покупця. Банк оцінює кредито-

спроможність наявних і можливих боржників клієнта (тобто його по-

купців) і заздалегідь встановлює граничний розмір авансу. Залишкова 

сума у розмірі 10 % (50 %), перераховується постачальнику після оде-

ржання платежу від дебітора, за вирахуванням комісійної винагороди 

фактора, яка складається із сплати за обслуговування і плати за фінан-

сування. 

За умовами договору, клієнт сплачує відповідну суму факто-

ринговому відділу за проведення розрахунково-кредитних операцій.  

Ця сума складається з двох частин:  

– відсотка за кредит, який надається фактором. Цей відсоток 

на 1-2 пункти вищий за діючу облікову ставку;  

– комісійних (за інкасацією рахунків 1,5 % – 2,5 % від вартості 

рахунків-фактур). 

В Україні факторинг був започаткований у 1990 році. Проте 

довіру до факторингових послуг було підірвано внаслідок інфляційних 
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процесів і нестабільної економічної ситуації. Факторинг в Україні й 

досі не набув належного розвитку, але в сучасних умовах значення 

факторингу зростає, оскільки він надає підприємствам можливість 

одержати майже повну гарантію отримання платежів за реалізовану 

продукцію. 

Враховуючи на той факт, що факторинг в Україні перебуває на 

стадії розвитку, можна припустити, що вже через кілька років популя-

рність цього комплексу послуг буде набагато ширше, особливо якщо в 

Україні відбуватиметься динаміка росту й покращиться інвестиційний 

клімат. У свою чергу, факторинг буде сприяти економічному росту, 

адже він забезпечує більше високий рівень платоспроможності підпри-

ємств і збільшення обсягів продаж за рахунок можливості відстрочки 

платежу. 

Виходячи з даних фінансової звітності банків за перше півріч-

чя поточного року, факторингові послуги надавали 24 фінансові уста-

нови України. Станом на 01.07.2019, в п’ятірку лідерів за обсягом ви-

мог за договорами факторингу входили: «ПУМБ», 

«УКРЕКСІМБАНК», «ТАСКОМБАНК», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ» та «ОТП БАНК». Їх сумарна ринкова частка формувала 73 % 

загального обсягу банківського портфеля факторингових операцій. 

Загальний обсяг вимог за договорами факторингу на балансі банків на 

початок третього кварталу становив 2,3 млрд. грн. У порівнянні з по-

чатком року, він скоротився на 587 млн. грн. 

З небанківських фінансових організацій, станом на 01.07.2019, ліцензії 

на надання послуг факторингу (за даними Держфінпослуг) мали 526 

фінансових компаній. Однак фактично працює на ринку набагато ме-

нша кількість учасників. Так, членами асоціації «Укрфактор» є всього 

26 компаній. 

З економічної точки зору, факторинг є надзвичайно вигідним 

для продавця товару. 

По-перше, факторинг як спосіб переведення комерційного 

кредиту у фінансовий дозволяє раніше отримати кошти, що належать 

продавцеві у зв’язку з договором купівлі-продажу, і тим самим підви-

щити ефективність торговельної операції для продавця.  

По-друге, факторинг є «найкоротшим шляхом до джерел зов-

нішнього фінансування». 

І, по-третє, за умови укладання угоди про надання послуги фа-

кторингу без права регреса фактора до продавця в разі неплатоспро-

можності покупця, факторинг є ефективним способом вирішення про-

блеми ризику неплатежу для продавця. 

http://ukrfactor.com/
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Сьогодні українські підприємства краще проінформовані про 

факторинг, і інтерес до цієї послуги зростає. Факторинг є ефективним 

інструментом керування оборотним капіталом будь-якого працюючого 

підприємства. Прискорення оборотності капіталу дозволяє підприємс-

тву збільшувати прибутковість, що перевищує суму комісії за факто-

рингове фінансування. 

З огляду на вищесказане, можна сподіватися на те, що досвід 

використання факторингових послуг в розвинутих країнах доведе його 

ефективність і високий потенціал розвитку на українському ринку.  

Для активного розвитку факторингу в Україні доцільно удосконалити 

та розширити фінансове законодавство у цій сфері, створити відповід-

ну законодавчу базу для існування українських спеціалізованих факто-

рингових компаній, які згодом змогли б встановити зв’язки з відповід-

ними транснаціональними мережами, оскільки все це: дало б можли-

вість українським суб’єктам підприємницької діяльності ефективніше 

діяти на ринку товарів та послуг; дало б можливість факторинговим 

компаніям краще передбачати можливу неплатоспроможність борж-

ника; дозволило б удосконалити механізм надання послуг з факторин-

гу і наблизити його якість до світового рівня; не створювало б конку-

ренції для банків й в інших сферах їхньої діяльності; дало б можли-

вість згодом відмовитись від обов’язковості непрямого факторингу. 

Також необхідним має бути проведення комплексу заходів, які перед-

бачають: усунення недоліків податкової системи, а саме – надання 

пільг в оподаткуванні за використання факторингу, спрощення систе-

ми розрахунків між клієнтами; введення серйозних заходів щодо запо-

бігання невиконання зобов’язань між сторонами договору. 

Так, для вирішення проблем розвитку надзвичайно перспекти-

вного напрямку фінансових послуг у формі факторингу необхідне 

втручання держави та бажання фінансових структур у їх поширенні, а 

це можливо тільки при вирішенні комерційної зацікавленості усіх сто-

рін факторингових операцій. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З 

КИТАЄМ 

Бовт Н.О. 

Науковий керівник – Наумов М.С., канд. екон. наук, доцент 

Аналіз показників зовнішньоекономічної діяльності України 

дозволяє зробити висновок про відкритість її економіки. За даними 

державної служби статистики України експортна квота нашої країни у 

2018 році дорівнювала 45 %, що значно вище середньосвітового рівня 

(приблизно 30 %). Індекс імпортної залежності складав 48,5 %, що та-

кож істотно вище загальносвітового рівня. Разом із тим, питома вага 

України у глобальних трудових ресурсах, світовому експорті та виро-

бництві ВВП є незначною, незважаючи на велику територію та чисе-

льність населення. Розглянуте співвідношення свідчить не тільки про 

великий потенціал розвитку зовнішньоекономічної діяльності, але й 

про значні ризики. Переваги міжнародної торгівлі пов’язані з можливі-

стю значно збільшити ринки збуту за рахунок іноземних споживачів, 

ризики – з імовірним стрімким надходженням величезної кількості 

товарів та фінансових ресурсів, які докорінно змінять соціально-

економічні відносини в країні. В обох випадках результатом розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності може стати як прискорений техноло-

гічний розвиток і модернізація національної економіки, так і консерва-

ція та, навіть, спрощення її виробничої структури. Занепокоєння щодо 

негативних наслідків зовнішньоекономічної діяльності обумовлені 

значним відставанням ВВП України від аналогічного показника роз-

винених країн, які співставимі з нашою країною за чисельністю насе-

лення. Таке відставання пояснюється не різницею у кількості робочої 

сили, а відмінностями виробничої спеціалізації: в Україні переважає 

випуск продукції сировинного характеру та неглибокої технологічної 

обробки (передусім, зернових культур та сталі), тоді як у розвинених 

країнах домінують високотехнологічні галузі. За даними останніх дос-

ліджень Світового банку, частка високотехнологічної продукції у 

структурі промислового експорту нашої країни у три-чотири рази 

менше у порівнянні з показником ЄС та середньосвітовим рівнем. Ук-

раїна також не ввійшла до списку 25 найбільших світових експортерів 

високотехнологічної продукції, який складає компанія World Atlas, 

хоча там присутні наші географічні сусіди, колишні соціалістичні кра-

їни Угорщина та Польща. Разом із тим, ототожнювати економіку Ук-

раїни із сировинною неможна, адже в нашій країні має місце виробни-

http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/3_kvasnikova.doc.htm
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цтво машин, обладнання, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів тощо. Але тенденції останніх років свідчать про структурне 

спрощення економіки України та її наближення до структурних харак-

теристик менш розвинутих економік світу, що в свою чергу обумов-

лює її периферійний статус.  

Дослідження географічної структури зовнішньої торгівлі Ук-

раїни дозволяє констатувати ще одне слабке місце національної еко-

номіки: протягом останніх років основним торгівельним нашої країни 

став Європейський Союз. У 2018 році на його долю припадало 39 % 

вітчизняного експорту. Відповідно, будь-яка економічна криза у дано-

му регіональному об’єднанні неминуче призводила до спаду українсь-

кої економіки.  

Незадовільна товарна структура вітчизняного експорту та зна-

чна залежність від збуту продукції у країнах Європейського Союзу 

роблять нагальною проблему пошуку нових торговельних партнерів. 

Найбільш привабливим регіоном є Південно-східна Азія, передусім, 

Китай. За даними Світової організації торгівлі, упродовж 2010-2017 

років темпи приросту експорту товарів з Китаю у середньому складали 

5 % щорічно, а імпорту товарів – 4 %. Питома вага цієї країни у світо-

вому експорті товарів сягає майже 13 %, у світовому імпорті – 10 %. 

Такі високі показники свідчать не лише про значний потенціал торгівлі 

з Китаєм, але й про несиметричність торгівлі, адже частка України у 

світовому експорті та імпорті коливається близько 0,25 %. Наслідком 

подібної нееквівалентності є значне негативне сальдо зовнішньої тор-

гівлі України з Китаєм: -5,5 % млрд дол. 

Вивчення товарної структури зовнішньоекономічної діяльнос-

ті Китаю та України дає ще один привід для занепокоєння: попит Ки-

таю на сировинну продукцію може задовольнятися за рахунок імпорту 

з України, а попит України на промислову продукцію – за рахунок 

Китаю, що породжуватиме ризики посилення сировинної орієнтації 

вітчизняного експорту і посилення імпортозалежності від китайських 

промислових товарів. Несиметричність тарифних і нетарифних режи-

мів України та Китаю лише підвищує ці ризики. Крім того, навіть за 

незмінної товарної структури торгівлі інтенсифікація зовнішньоеко-

номічної діяльності з Китаєм не обов’язково матиме позитивні наслід-

ки для нашої країни, адже традиційно китайська сторона є непоступ-

ливою щодо відкриття ринків сільськогосподарських товарів, які є ос-

новною статтею українського експорту. Додаткову небезпеку несе в 

собі китайське законодавство, яке передбачає можливість закриття у 

будь-який момент ринків продукції тваринного, рослинного похо-

дження та рибної продукції, якщо цього вимагатимуть обставини. 
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РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ЗМЕНШЕННЯ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Якубова К.Р. 

Науковий керівник – Наумов М.С., канд. екон. наук, доцент 

Економіка України характеризується значною імпортозалеж-

ністю: за даними Державної служби статистики України, імпортна 

квота у 2018 році складала 48,5 %, що значно перевищувало середньо-

світовий рівень. Основна товарна група імпорту – «палива мінеральні; 

нафта і продукти її перегонки» – становить 21 % від загально обсягу 

імпорту товарів та послуг. Високий рівень розглянутих показників у 

поєднанні з обмеженістю природних ресурсів в Україні створює загро-

зу енергетичній безпеці країни. Зменшення імпортозалежності є одним 

із ключових пріоритетів Енергетичної стратегії України на період до 

2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». У 

цьому документі прогнозується зниження частки імпортних компонен-

тів у загальному первинному постачанні енергії до менше, ніж 33 % у 

2025-2035 роках. Досягти цього передбачається шляхом розвитку від-

новлюваних джерел енергії, збільшенню власного видобутку природ-

ного газу, енергозбереженню та підвищенню енергоефективності з 

дотриманням високих екологічних стандартів. Найбільш перспектив-

ним напрямом, на нашу думку, є розвиток відновлюваних джерел ене-

ргії. На користь «зеленої» енергії можна навести такі аргументи, як 

покращення екологічної ситуації та збільшення тривалості життя, 

стрімке зниження вартості технологій, швидке інноваційне оновлення 

основних фондів. 

Головною перевагою використання відновлюваних джерел 

енергії є чисте довкілля. Досвід провідних країн свідчить про наявність 

низки показників, які корелюють з тривалістю життя. Серед них – еко-

логічна ситуація. Наприклад, Швейцарія посідає перше місце за трива-

лістю життя. Ця країна має кращу екологічну ситуацію, багато в чому 

завдяки високому рівню використання відновлюваних джерел енергії. 

Також важливим чинником розвитку «зелених» технологій є стрімке 

зниження їх вартості. Гідроенергетика та геотермальна енергія є кон-

курентоспроможними протягом тривалого періоду. Технологічний 

прогрес та збільшення інвестицій в інновації призвели до істотних 

зрушень в технологіях отримання струму з енергії сонця та вітру. Про-

тягом останніх десяти років вартість електроенергії із сонячної енергії 

знизилась на 73 %, із вітрової – на 22 %. Усе це дозволяє відновлюва-

ним джерелам енергії конкурувати з традиційними джерелами без до-

даткового субсидування. Нарешті, «зелені» технології в енергетиці 
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дозволять оновити основні фонди. Наприклад, вітчизняна енергетика 

характеризується критично зношеними та застарілими основними фо-

ндами. Зокрема, середній вік об’єктів теплової генерації становить 48 

років. Отже, енергетична трансформація призведе не тільки до заміни 

одного джерела іншим, а й до економічної та індустріальної трансфо-

рмації. 

Активізація переходу на відновлювані джерела енергії в світі 

обумовлена системною повторюваністю нафтових криз, складними 

політичними відносинами з країнами-постачальниками енергоресур-

сів, а також виходом на цей ринок потужних інвесторів з інноваційних 

галузей (Apple, Microsoft, Google, SolarCity). Україна не залишилась 

осторонь загальносвітової тенденції, але виробництво енергії з віднов-

люваних джерел енергії, яке розпочалось в нашій країні понад десять 

років тому, досі залишається на стадії розвитку. Значною мірою така 

ситуація пояснюється тим, що запровадження «зеленого» тарифу, яке у 

світі використовується для заохочення населення виробляти електрое-

нергію з альтернативних джерел, в Україні мало на меті збагачення 

вузького кола осіб. Крім того, у 2013 році в інтересах конкретних гра-

вців ринку було запроваджено норму, за якою 50% обладнання, необ-

хідного для будівництва електростанцій, має бути вироблено в Украї-

ні. Це рішення призвело до скорочення іноземних інвестицій у галузь 

на кілька років. Разом із тим, були і позитивні зрушення: за короткий 

період Україна виявилася лідером галузі виробництва енергії з віднов-

люваних джерел на пострадянському просторі, зокрема, сонячна елек-

тростанція, побудована в Криму, стала однією з найпотужніших у Єв-

ропі. 

Події 2014 року здійснили потужний негативний вплив на ри-

нок відновлюваної енергетики, який пережив анексію найбільш при-

вабливої зони для будівництва сонячних електростанцій – Криму, еко-

номічну кризу, стрімку девальвацію гривні та запізнілу реакцію на 

приведення «зеленого» тарифу до нового курсу валюти. Як наслідок, 

значна кількість інвесторів залишила ринок, а більшість проектів були 

призупинені. Урятувати галузь дозволила лише співпраця з міжнарод-

ними фінансовими установами. Але вже у наступному 2015 році від-

булись позитивні законодавчі зміни: унормували тариф до середнього 

європейського рівня, скасували норму про місцеве обладнання, надали 

додаткову підтримку біоенергетиці, «зелений» тариф поширили на 

вітрогенерацію. Ці зміни зрушили ринок з мертвої точки, зокрема, від-

булось нове надходження іноземних інвестицій. Почався новий етап 

розвитку відновлюваних джерел енергії. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СЕКТОРАЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

Голубнича М.В. 

Науковий керівник – Федотова Ю.В., канд. екон. наук, доцент 

Прояви кризових явищ актуалізували ряд завдань, які стосу-

ються оцінювання та прогнозування динаміки розвитку національного 

господарства, а також циклічності його коливань. Саме у період спаду 

моніторинг стану економіки і мезоструктур стає вкрай важливим. 

Трансформація економічної системи вимагає аналізу макрое-

кономічних пропорцій між елементами і складовими економічної сис-

теми та досягнення оптимального співвідношення у секторальній 

структурі.   

Дослідження наукових поглядів секторальної структури еко-

номіки дозволяє узагальнити два основних підходи у цьому питанні: 

по-перше, це акцент на окремих видах економічної діяльності, а по-

друге, акцент на агрегованих видах економічної діяльності – секторах. 

Поява першого підходу була зумовлена пошуком шляхів зба-

гачення країни, а саме окремих сфер діяльності, які б могли стати 

швидким його джерелом. Саме такий погляд розділяли меркантилісти 

ті фізіократи у своїх працях.  

Меркантилісти стверджували, що пріоритетним видом еконо-

мічної діяльності для країни має стати міжнародна торгівля, а фізіо-

крати – відстоювали значимість сфери сільського господарства. 

Цілісний погляд на агреговані види економічної діяльності – сектори – 

сформував англійський економіст Колін Кларк. Він зробив першу 

спробу систематизували види економічної діяльності у певні сектори 

економіки, дослідити механізм еволюції структури економіки, проде-

монструвати особливість кожного з виокремлених секторів, їх склад та 

взаємозалежність, роль у розвитку всього господарства країни.  

Основна ідея Кларка – це поділ економіки на три сектори: первинний, 

вторинний і третинний.  

Первинний сектор є сільськогосподарським, вторинний – про-

мисловим, а третинний – це сектор послуг. Справедливо стверджувати, 

що переважна більшість національних економік – це поєднання кож-

ного з цих секторів. В основі ідеї такого розгляду структури націона-

льної економіки лежить принцип залежності від природних чинників, 

техніко-економічних особливостей галузей виробництва, а також хара-

ктер зв’язку з процесом виробництва благ. Вчений зазначав, що по мірі 

індустріалізації країни відбувався певних рух робочої сили від первин-

ного сектора до вторинного, а від вторинного – до третинного за умови 

зростання продуктивності праці. 
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Починаючи з останнього десятиріччя ХХ століття із третього 

сектору економіки виокремлюють інформаційну сферу, до якої нале-

жить виробництво фундаментальних результатів та формування рівня 

кваліфікації робітників. Дослідники зазначають, що буде виділений 

п’ятий сектор – це формування мотивації. Саме він має стати одним із 

провідних секторів національної економіки. 

На сьогоднішній день аналіз структурних параметрів економі-

ки ґрунтується на Міжнародній стандартній галузевій класифікації 

видів економічної діяльності – International Standard Industrial Classifi-

cation (ISIC). Так, згідно досліджень Світового банку, економіка поді-

ляється на три сектори: аграрний, індустріальний та сектор послуг. 

Слід звернути увагу на те, що в у класичному розумінні секторальної 

структури, як співвідношенню між секторами, домінує кількісний під-

хід до структурування, тобто поділ на сектори через кількісне співвід-

ношення між ними, а також сформувалася традиція розглядати стадій-

ність (цивілізаційний рух) суспільства як перехід від домінування од-

ного сектору до домінування іншого. Проте такий погляд не враховує 

особливості національного розвитку, що може здійснюватися неліній-

но. 

З теоретичної точки зору, прогресивність секторальної струк-

тури у сучасних умовах вчені пов’язують із домінуванням третинного 

сектору. Однак якісні характеристики третинного сектору у країнах із 

розвиненою та трансформаційною економікою різні. Для останніх є 

характерним зменшення частки оброблюваних галузей вторинного 

сектору та збільшення не високотехнологічних, а інфраструктурних 

галузей (торгівля та транспорт) вторинного і третинного секторів.    

На нашу думку, вкрай важко знайти найбільш універсальну та оптима-

льну модель секторальної структури національної економіки через 

постійну появу нових видів економічної діяльності. 

Отже, зауважимо, що сьогодні має місце рух до постіндустріа-

льної стадії розвитку як в розвинених, так і в трансформаційних еко-

номіках, який пов’язаний із зростанням третинного сектору національ-

ної економіки. Однак процеси, що сприяють такому зростанню є неод-

наковими у різних типах економічних систем. Таким чином, необхід-

ним є обґрунтування траєкторії змін через розвиток кожного окремого 

сектора, що реалізується шляхом знайдення у кожному із секторів вла-

сних полюсів зростання (галузей, які є пріоритетними для розвитку 

кожного окремого сектору). 
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ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ 

МІСТ 

Харченко А.О. 

Науковий керівник – Федотова Ю.В., канд. екон. наук, доцент 

Як відомо, міста мають важливе значення для розвитку будь-

якої країни. Саме в містах формується основний промисловий, науко-

вий і культурний потенціал держави.   

Варто наголосити, що міста як об’єкт наукового дослідження мають 

певну специфіку, відрізняються між собою за місцем розташування, 

складом населення, особливостями інфраструктури тощо. Одним із 

основних критеріїв, за якими можна класифікувати міста, є кількість 

населення. Так, малими вважаються міста із чисельністю населення до 

50 000 мешканців, середніми – до 100 000 мешканців, а великими – 

більше 100 000 мешканців. 

У системі міських поселень малі міста мають ряд позитивних 

відмінностей, а саме: відносно спокійний ритм життя, пов’язаний із як 

із невеликою кількістю постійно проживаючого населення, так і з ма-

сштабами господарської діяльності; зручність розміщення об’єктів 

соціальної інфраструктури; сприятлива екологічна ситуація навколиш-

нього середовища та наближеність до природи.       

Однак поряд із перевагами, виділяють і бар’єри на шляху розвитку 

малих, які є причиною стагнаційних процесі у містах. Охарактеризує-

мо деякі з них.  

По-перше, це недостатній рівень соціального розвитку. Такі 

галузі, як освіта, культура, мистецтво, туризм і відпочинок внаслідок 

причин організаційного, фінансового і політичного характеру не мо-

жуть забезпечити належний рівень соціального розвитку, який чинить 

суттєвий вплив на показники якості життя населення, визначає можли-

вості для задоволення соціальних потреб, індивідуальних інтересів та 

формування потенціалу трудових ресурсів.    

По-друге, відсутність або недостатній рівень фінансових ресу-

рсів. Процеси децентралізації влади, передача значної кількості функ-

цій і повноважень на місця дають можливість малим містам самостій-

но приймати рішення щодо покращення власного соціально-

економічного стану. Однак такі рішення мають бути фінансово забез-

печені. Набувають актуальності питання формування збалансованого 

бюджету міста, надання державної фінансової допомоги їх розвитку, а 

також відповідності місцевих ресурсів і видатків проблемам, які вима-

гають негайного розв’язання.  

Третій бар’єр – це недостатні можливості містоутворюючих 

підприємств, недозавантаженість виробничих потужностей, обмеже-
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ність вибору професій, що призводить до ускладнення ситуації у сфері 

зайнятості населення та породжують демографічні проблеми малих 

міст, що пов’язані з типізацією та способом їх виникнення.     

Основою покращення добробуту та забезпечення гідного рівня 

життя людини, її всебічного розвитку, а також гарантування рівних 

можливостей стосовно отримання послуг сфери освіти та охорони здо-

ров’я тощо, є сталий розвиток малих міст. 

Такий підхід можна вважати людиноцентричним, оскільки він 

націлений на етику ефективного господарювання.  

Необхідно використовувати диференційований підхід з урахуванням 

особливостей і проблем функціонування міст. Так, у містах, які розта-

шовані ближче до центрів систем розселення, ефективним є розміщен-

ня філіалів промислових підприємств. У містах із значними рекреацій-

ними та оздоровчими ресурсами необхідно стимулювати розвиток ку-

рортних функцій, а у тих, які мають природний та історико-

культурний потенціал – активно сприяти становленню туристської 

сфери зі збереженням і можливим господарським використанням 

об’єктів культурної спадщини, захисту довкілля. Умовою міст-центрів 

сільськогосподарських районів є здійснення розвитку економічного 

потенціалу, пов’язаного з переробленням продукції сільськогосподар-

ського виробництва та соціальної інфраструктури.  

Для монофункціональних міст необхідно стабілізувати соціа-

льно-економічний розвиток і здійснити структурну перебудову вироб-

ничої бази. У таких містах невідкладного розв’язання потребують як 

екологічні проблеми, пов’язані з національною господарською діяль-

ністю людини, так і проблеми покращення їх виробничої і соціальної 

інфраструктури.  

Практична реалізація засад сталого розвитку потребує забез-

печення економічної безпеки, а отже, мають бути враховані як ендо-

генні, так і екзогенні чинники впливу.  

Ендогенні чинники зумовлені роллю малого міста у системі регіональ-

ного виробництва, поділі праці, формуванні та дотриманні історико-

культурних та ментальних традицій регіону.  

Екзогенні чинники впливу на сталий розвиток малих міст відобража-

ють участь економіки сталого міста у системі міжнародного поділу 

праці, зовнішній торгівлі, активність залучення іноземних інвестицій, 

участь в інституційних процесах за межами країни. 

Отже, наукові дослідження проблем розвитку малих міст є 

об’єктивною вимогою сучасного етапу розвитку суспільства і вимага-

ють подальшого дослідження. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Безпалова А.С. 

Науковий Керівник – Вороніна О.О., канд. екон. наук, доцент 

На сьогодні туризм став частиною повсякденного життя май-

же третини населення планети. Більш того, якщо туризм ефективно 

розвивається в країні паралельно й у взаємозв’язку з іншими галузями 

соціально-економічного комплексу, він має позитивний вплив на еко-

номіку. Що стосовно внутрішнього туризму, він дуже важливий для 

будь-якої країни, бо вносить великий влад в розвиток багатьох сфер. 

Якщо розглянути соціальну та культурну, то туризм сприяє створенню 

якісних культурних локацій і заходів для гостей, що покращує життя 

місцевих, впливає на їх систему цінностей, мотивує до розвитку, роз-

ширення обмежень менталітету. Відносно економічної сфери, в першу 

чергу це економічні вигоди, які надає саме внутрішній туризм: стиму-

лює розвиток елементів інфраструктури – готелів, ресторанів, підпри-

ємств торгівлі тощо; зумовлює збільшення дохідної частини бюджету 

внаслідок податків, які можуть бути прямими (плата за візу, митний 

збір) або непрямими (збільшення заробітної плати робітників спричи-

нює збільшення сум прибуткового податку, що сплачується ними в 

бюджет). Але основною перевагою є популяризація країни, завдяки 

якій, країна має широкі можливості для залучення іноземної валюти й 

різного роду інвестицій. Та, все ж таки,  розвиток міжнародного 

в’їзного туризму, здатен перетворитись не лише на потужне джерело 

валютних надходжень в економічну систему країни, фактор стабіліза-

ції регіональних ринків праці, а й в інструмент включення в загальнос-

вітовий процес. Тому невипадково, що інтерес до цієї діяльності зрос-

тає з кожним роком, залучаючи в неї практично всі країни світу, в то-

му числі й Україну. 

Аналізуючи показники туристичних потоків в Україні за 2016-

2018 рр. (рис. 1) зазначимо, що з кожним роком все більше людей ви-

їжджають за кордон та не залишаються в країні. Якщо на 2016 р. кіль-

кість людей, зацікавлених у міжнародному туризмі, була 2060,9 тис. 

осіб, то у 2017 р. ця кількість зросла на 11 % та становила 2289,8 тис. 

осіб. У наступному 2018 році людей, виїжджаючих за кордон, стало ще 

більше ніж в попередньому, показники зросли на 76 % та кількість 

туристів становила 4024,7 тис. осіб. А якщо порівняти 2016 р. та 2018 

р., то кількість осіб взагалі зросла на 95 %. 

При цьому, у 2016 р. кількість людей, які були зацікавлені туризмом 

саме в Україні, становила 453,5 тис. осіб. У 2017 р. ця цифра зросла на 

5 %, та кількість стала 476,9 тис. осіб. А ось у 2018 р. показники внут-
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рішнього туризму знизились, та кількість, подорожуючих країною, 

скоротилась на 4% в порівнянні з попереднім роком й склала 456,7 тис. 

осіб. Хоча по відношенню до 2016 р. величина цього показника зросла 

на 0,7 %.  

 

 

Рис. 1 – Показники внутрішнього та міжнародного туризму в Україні за 2016-2018 рр. 

 

Із порівняння виходить, що кількість людей, які мають мож-

ливість подорожувати, загалом зростає з кожним роком: 2016/2017 рр. 

– 10 %, 2017/2018 рр. – 62 % (рис. 2). Але, якщо розглянути саме внут-

рішній туризм, то він, зрештою, спадає. Причинами цього є складна 

політична і економічна ситуація в країні. Також, люди надають перева-

гу виїзду за кордон через співвідношення «ціна-якість». Великий пере-

лік закордонних турів на будь-який бюджет, та при цьому з високою 

якістю обслуговування – більш  привабливий. 

На даний момент в Україні відбуваються деякі зміни. Так можливо 

зазначити основні тенденції розвитку внутрішнього туризму: 

‒ розвиток готельно-ресторанної індустрії, підвищення якості 

обслуговування; 

‒ індивідуалізація потреб і пропозицій для туриста, розробка ці-

кавих турів: культурних, історичних, розважальних, спортивних тощо; 

‒ стрімкий розвиток інформаційних технологій в туризмі, роз-

робка мобільних додатків для туристів, розвиток веб-сервісів та веб-

ресурсів. 
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Рис. 2 – Темп зростання кількості туристів за 2016-2018 рр. 

 

Отже, здійснений аналіз, дає змогу дійти висновку, що туризм 

є однією з найбільш динамічних галузей світової економіки, та в Укра-

їні ця галузь може забезпечити значний внесок в економіку держави, 

якщо буде слідувати основним тенденціям розвитку туризму. 
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Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – важлива соціаль-

на галузь, що забезпечує населення, підприємства та організації необ-

хідними житлово-комунальними послугами, багатогалузева комплекс-

на сфера господарювання, до якої належать підприємства та організа-

ції, які утримують житловий фонд в належному стані (виробники жит-

лових послуг) і підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг 

тепло-, енерго-, газо-, водопостачання і водовідведення (виробники 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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комунальних послуг), які діють в умовах різних факторів зовнішнього 

середовища, що в складному взаємозв’язку формує житлово-

комунальні структури міста, які необхідно оцінити і забезпечити еко-

номічну ефективність їх функціонування [3]. 

Управління будівництвом і житлово-комунальним господарс-

твом на місцях покладено на відповідні управління та відділи місцевих 

державних адміністрацій. Таким чином, при обласних державних ад-

міністраціях діють управління містобудування й архітектури, управ-

ління житлово-комунального господарства й управління капітального 

будівництва, а в районних державних адміністраціях функцію управ-

ління забезпечують відділи містобудування, архітектури і житлово-

комунального господарства. Ці органи створюються і діють відповідно 

до положень, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Вони здій-

снюють керівництво дорученими їм сферами будівництва і житлово-

комунального господарства, несуть відповідальність за їхній розвиток 

[1]. 

На сьогодні у житлово-комунальному господарстві накопиче-

но багато проблем, що ставлять під загрозу можливість його сталого 

функціонування. Основними перешкодами є відсутність системних 

перетворень у цій сфері, недосконалість нормативно-правової бази та 

непослідовність у прийнятті рішень. Враховуючи важливість нормаль-

ного функціонування ЖКГ та його вплив на соціальну сферу України, 

галузь потребує кардинального реформування, що має передбачати 

насамперед формування її нової структурної побудови, яка б поєдну-

вала найкращі надбання зарубіжних моделей управління житлово-

комунальною сферою. Реформа ЖКГ повинна бути законодавчо, орга-

нізаційно та економічно забезпечена на чотирьох рівнях: на рівні дер-

жавних органів виконавчої влади; місцевих адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування; житлово-комунальних підприємств різних 

форм власності; споживачів послуг.  

Оскільки система управління житлово-комунальним господар-

ством визначає соціально-економічний потенціал територій, їх інвес-

тиційну привабливість, то вдосконалення системи управління житло-

во-комунального господарства доцільно проводити за чотирма основ-

ними напрямками:  

1) підвищення економіко-правової ефективності функціонування 

системи житлово-комунального господарства; 

2) формування ринкових відносин у сфері управління; 

3) розвиток конкурентного середовища у житлово-комунальному 

комплексі;  

4) вдосконалення кадрового забезпечення [2]. 
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Одним із заходів реформування житлово-комунального господар-

ства, шляхом є створення конкурентного середовища на ринку послуг 

з утримання житлового фонду, а саме формування об’єднань співвлас-

ників багатоквартирних будинків (ОСББ). Основна мета створення 

ОСББ полягає у поліпшенні комфорту проживання мешканців будин-

ку. Створення в будинку юридичної особи сприяє вдосконаленню до-

говірних відносин та розвиткові конкуренції на ринку житлово-

комунальних послуг, у разі створення ОСББ істотно підвищується за-

цікавленість, відповідальність мешканців. ОСББ має можливість отри-

мати у власність або довгострокове користування прибудинкову тери-

торію, це захищає прилеглу земельну ділянку від зведення на ній дода-

ткових споруд – так званого ущільнення забудови, яке сьогодні ство-

рює проблеми багатьом мешканцям.  Не всі мешканці розуміють пере-

ваги створення ОСББ у власному будинку, тож необхідно зацікавити 

потенційних учасників процесу. Це можна зробити  через мотиви еко-

номії (зменшення витрат на житло), влади (можливість контролю, ско-

рочення ланцюжка «замовник-виконавець»), якості (підвищення якості 

послуг) [6]. 

 Впровадження нових альтернативних видів енергії надає вели-

кі перспективи, адже відбувається на фоні великих проблем в тради-

ційних технологіях енергозабезпечення людства. Наприкінці року 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про нову 

систему підтримки «зелених» електростанцій. Зараз частка енергії з 

відновлюваних джерел (ВДЕ) становить близько 2 % всієї генерації, а 

її вартість – майже 9 % обороту на ринку електроенергії. Таке фінан-

сове навантаження спричинене «зеленим» тарифом, прив’язаним до 

євро. «Зелений» тариф являє собою спеціальний тариф, за яким держа-

ва закуповує електроенергію по завищеній ціні у підприємств та при-

ватних осіб, які використовують альтернативні джерела енергії. Отже, 

ні для кого уже не є новиною, що за останні роки значно знизилась 

вартість електроенергії, виробленої з ВДЕ: активний розвиток техно-

логій призвів до поступового здешевлення обладнання.  

Виникла потреба змінити підходи до підтримки виробників «зеленої» 

електроенергії. Саме тому наприкінці 2018 року Верховна Рада ухва-

лила  в першому читанні законопроект №8449-д щодо нової систе-

ми підтримки ВДЕ. Згідно з ним, з 2020 року планується знизити «зе-

лений» тариф для сонячних електростанцій (СЕС) на 25 %, для вітро-

електростанцій (ВЕС) – на 10 %. Це помітно здешевлює вартість «зе-

леної» енергії для українців, але не це головне в документі. Основне 

нововведення – перехід від «зеленого» тарифу до аукціонів на поста-

чання енергії з ВДЕ. Аукціони визначатимуть переможця за єдиним 
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критерієм – найнижчою ціною. Очевидно, що «зелені» інвестиції в 

найближчі роки можуть стати пріоритетними напрямами для економі-

ки України. Постає необхідність об’єднання різних фінансових ін-

струментів для досягнення синергетичного ефекту [5]. 

Розглянемо проблеми створення конкурентного енергоринку в Украї-

ні. Запуск конкурентного оптового ринку електроенергії з 1 липня, за 

прогнозами більшості фахівців енергетичної галузі, мав призвести до 

30 %-го зростання ціни кіловат-години для промспоживачів. У своїх 

припущеннях експерти майже не помилилися. З 1 липня розцінки на 

електрику збільшилися на 20–25 %. Різниця лише в тому, що ніякого 

конкурентного ринку при цьому в Україні так і не з’явилося. Країна 

отримала підвищення вартості послуг для споживачів, проте ані кон-

куренції між виробниками, ані механізму вільного ціноутворення в 

оптовому ринку не набула. 

Відповідно до закону «Про ринок електричної енергії», віль-

ний конкурентний ринок мав стартувати вже з 1 липня цього року для 

всіх без винятку генеруючих компаній. Це стало б можливим у разі 

повної ліквідації перехресного субсидування населення промисловими 

споживачами, обсяг якого становить 50 млрд грн, або чверть річного 

обороту енергоринку. Однак вимоги закону не були виконані, і прови-

на за це лежить не на енергетиках. На відміну від газу, підвищувати 

тарифи на електроенергію для населення в Україні чомусь не прийня-

то. Складно відповісти, чому, адже порівняно з газом частка електрики 

в загальному обсязі комунальних платежів у побутовому секторі є не-

суттєвою. Щоб запустити ціностримуючі механізми в енергоринку на 

міцній і довгостроковій основі, слід реалізувати наступні кроки страте-

гічного характеру: підвищити тарифи для населення до економічно 

обґрунтованого рівня ліквідувати систему перехресного субсидування, 

впровадити аукціони зі спорудження ВДЕ і високоманеврових джерел 

для балансування енергосистеми, запустити в Україні повноцінний 

конкурентний ринок електроенергії з мінімальним адміністративним 

втручанням у процеси ціноутворення, інтегрувати українську енерго-

систему з європейською ENTSO-E і забезпечити можливість експорт-

но-імпортних перетоків на рівні 2,1 МВт потужності з подальшим мо-

жливим збільшенням до 4 МВт [4]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку підприємства житлово-

комунального господарства України функціонують у доволі складних 

умовах.  Стратегічними цілями у даній сфері є формування системи 

заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток житлово-комунального 

господарства, вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і 
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основних підходів державного управління на різних рівнях та їх взає-

модію між собою. 
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МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

Лаленко Ю.Р. 

Науковий керівник – Рибак Г.І., канд. екон. наук, доцент 

В даний час міжнародні економічні відносини стають все ши-

рше і різноманітніше. Розвиток сучасних засобів комунікацій, транс-

порту, уніфікація законодавства і відкритість економіки дозволяють 

все вільніше переміщення між країнами не тільки товарів і послуг, але 

і факторів виробництва. Одним з факторів виробництва, що володіє 

високою мобільністю, є робоча сила. Міграція робочої сили стає одні-

єю з важливих форм міжнародних економічних відносин.   

Міжнародна міграція робочої сили є частиною міграційних 

процесів, що відбуваються в світі. Поряд з трудовою міграцією виді-

ляють вимушену міграцію, яка стає наслідком військових політичних 

подій, переслідування на етнічному та релігійному ґрунті, що змушу-

ють населення змінювати місце проживання (біженці). За оцінками 

ООН, число міжнародних мігрантів швидко зростає. Якщо в 1990 році 

їх чисельність становила 153 млн. осіб, то в 2017 р. – 258 млн. чоловік. 

Абсолютний приріст склав 105 млн. чоловік.  За даними Світового ба-

нку, в 2016 р кількість біженців у світі досягла 17,2 млн. чоловік, або 

трохи менше 7 % від 250 млн. міжнародних мігрантів. 

https://mind.ua/publications/20201253
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/13/645847/
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За оцінками, найбільше мігрантів виїхало з Індії: за межами цієї країни 

проживають близько 17 млн. осіб, що народилися в ній. На другому 

місці Мексика 13 млн. осіб, які залишили країну. Серед лідерів також 

Росія, Китай, Бангладеш, Сирія, Пакистан і Україна: кількість тих, що 

виїхали з кожної з цих країн коливається від б млн. до 11 млн. осіб. 

Статистичні дані говорять, що 50 % всіх міжнародних мігрантів жи-

вуть в 10 країнах і територіях, 67 % - в 20 країнах. 

Більше половини мігрантів – вихідці з розвинених країн, країн 

з перехідною економікою. Дивлячись статистику, цифри шокують, бо 

за останні п’ять років промислово розвинені країни прийняли 12 млн. 

мігрантів, тобто, якщо так рахувати, то в середньому приплив мігран-

тів складає 2,3 млн. чоловік. З кожним роком ця цифра зростає. 

Розглядаючи структуру міжнародних міграційних потоків можна від-

значити, що за останнє десятиліття значно збільшилася кількість біже-

нців. За оцінками ООН, кількість біженців і шукачів притулку, знижу-

валася до 2005 року, коли вона склала 13,3 млн. осіб, або 7,0 % від за-

гального числа міжнародних мігрантів. До середини 2017 року вона 

зросла до 25,9 млн., перевищивши значення всіх попередніх років, для 

яких проводилася оцінка.  Однак у загальній чисельності міжнародних 

мігрантів частка біженців піднялася лише до 10 % (10,2 % в 2015 р. і 

10,1 % в 2017 р.), що нижче значень 1990 р. (12,3 %) і 1995 р. (11,1 %).  

Це говорить про те, що число мігрантів, які перетинають між-

народні кордони з соціально-економічних причин, не пов’язаних із 

врятуванням життя та пошуком притулку, зростало швидше, ніж число 

біженців. Таким чином, саме трудова міграція або міграція робочої 

сили є основою міграційних процесів сучасного світу. 

Загалом міжнародна міграція робочої сили є одним із об’єктивних під-

став становлення цілісної міжнародної системи. У той час проблема 

вільної міграції є небезпечною для урядів як у політичному, так і соці-

альному аспектах. Міжнародна міграція робочої сили зумовлена чин-

никами внутрішньо-економічного розвитку кожної окремої країни, а 

також зовнішніми чинниками: станом міжнародної економіки в цілому 

та економічними зв’язками між країнами та кореляцією в доходах на-

селення між країнами. 

Для України питання міжнародної міграції стоїть дуже гостро. 

Сьогодні уряд навіть не може надати точної цифри мігрантів, що зна-

ходяться за межами країни. Важливим є те, що виїжджають саме ква-

ліфіковані кадри. Серед висококваліфікованих працівників – це лікарі, 

ІТ-фахівці, науковці – фізики, хіміки, біологи. Серед представників 

робочого класу є великий попит на кухарів. Відповідно до останнього 

дослідження Міжнародної організації з міграції (2015 рік) найпопуля-
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рніші напрямки міграції – це Польща, Росія, Чехія та Італія. Але най-

головніше те, що кількість мігрантів з України постійно зростає. Між-

народна організація з міграції прогнозує у 2050 році 32,9 млн. насе-

лення в Україні. 

Україна помітно поступається більшості європейських країн за 

рівнем та якістю життя населення, і саме це спонукає до переїзду час-

тину активних і амбітних осіб, які вбачають у міграції надійний спосіб 

поліпшення свого життя. Мігранти прагнуть не тільки вищих заробіт-

ків (хоча цей чинник є найважливішим), а і спокійного, стабільного 

життя у місцях, де безпечне середовище, доступна якісна медицина, 

гарні дороги і транспорт, чисті вулиці й подвір’я. Відповідно, голов-

ною стратегією запобігання відтоку населення з країни має стати за-

безпечення не лише економічної стабільності, а й створення інфра-

структури та можливостей до якісного і здорового життя населення з 

можливістю розвитку та з забезпеченням свобод. 

 

СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД 

ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Шарган К.С.  

Науковий керівник – Рибак Г.І., канд. екон. наук, доцент 

Поступальний розвиток цивілізації, світової економіки приз-

водить до неминучих інтеграційних процесів між державами. Най-

більш універсальним виявом цих процесів стала глобалізація, що на-

була надзвичайного поширення за останню чверть минулого століття. 

Глобалізація товарних ринків формує нові моделі поведінки спожива-

чів на цільових закордонних ринках, обумовлює необхідність удоско-

налення технологій міжнародної маркетингової діяльності, зокрема 

формування та розвиток глобальних брендів.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та аналіз 

впливу факторів глобалізації на розвиток економіки України. 

Економічна глобалізація означає збільшення взаємозалежності націо-

нальних економік усього світу, зумовлене швидким зростанням руху 

через кордони товарів, послуг, технології та капіталу. Тоді як глобалі-

зація бізнесу зосереджена навколо зменшення регуляції міжнародної 

торгівлі й тарифів, податків та інших перешкод глобальній торгівлі, 

економічна глобалізація є процесом інтеграції між країнами, що фор-

мує світового ринок. Залежно від парадигми економічну глобалізацію 

можна розглядати і як позитивне, і як негативне явище.  

В загальному вигляді до позитивних наслідків можна віднести: в пер-

шу чергу, поглиблення спеціалізації й міжнародного поділу праці , що 

підвищує середній рівня; економію на масштабах виробництва, що 
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дозволяє вирішити проблему обмеженості ресурсів; також створення 

виграшу від вільної торгівлі на взаємовигідній основі, що задовольняє 

всі сторони; підсилення конкуренції, що стимулює подальший розви-

ток нових технологій і поширення їх серед країн;  мобілізація фінансо-

вих ресурсів, що дозволяє їх більш ефективне використання; об’єднує 

країни для рішення загальних проблем людства. 

Але від глобалізаційних процесів окрім позитивних моментів виника-

ють й суперечливі та негативні, до яких слід віднести перш за все те, 

що:  ряд галузей значно програє від глобалізаційних процесів, що 

спричиняє відтік капіталу і робочої сили з них; зростає розрив в рівні 

добробуту багатих і бідних країн, що веде до витіснення останніх на 

узбіччя світового господарства; прискорюється поширення трансгра-

ничної злочинності; поглиблюється уразливість економічного сувере-

нітету держав, що опиняються в зростаючій залежності від ТНК та 

світових криз не лише економічного характеру.  

Українська економіка в останні роки досить сильно стала залежною 

від глобалізаційних процесів, що віддзеркалюється на економічному, 

політичному та соціальному становищі країни. Але навіть в умовах 

поточної кризи Україна, завдяки своєму географічному положенню, 

багатим природним ресурсам і людському капіталу, має оптимальні 

можливості для використання переваг чергового етапу глобалізації, - 

динаміку якого буде визначати зростаючий середній клас ринків, що 

розвиваються. Проте, недоліки інституційних структур на тлі відсут-

ності довгострокової стратегії розвитку істотно обмежують темпи і 

масштаби модернізації економіки на етапі, коли країні необхідно прис-

тосовуватися до мінливих міжнародних тенденцій. 

Відповідно до сучасних світових тенденцій українському уряду слід 

звернути увагу на: 

1. Адаптацію до зміщення географії попиту в світовій 

економіці. На тлі зниження попиту на деякі види традиційно 

експортованої Україною продукції і переходу розвиваються 

ринків на більшу внутрішнє споживання країні слід скорегува-

ти свої позиції на глобальних ринках і переоснастити економі-

ку з урахуванням такого роду перетворень. 

2. Заохочення більш ефективного створення доданої ва-

ртості в економіці України. Всі галузі економіки потребують 

припливу нових великих інвестицій для підвищення рівня про-

дуктивності та впровадження технологій, що, в свою чергу, 

вимагає підтримки з боку різних установ і конкурентоспромо-

жного ринкового середовища. 
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3. Скорочення питомої ваги енергоспоживання і забезпечення 

надійного доступу до енергоресурсів. В найкоротші терміни країна 

повинна приділити особливу увагу реформування цін на енергоносії.  

Центральним аспектом всіх цих завдань є нагальна необхідність фор-

мування, з опорою на активну співпрацю всіх зацікавлених сторін, 

інституційного середовища.  

Глобалізація передбачає, що країни стають не просто взаємо-

залежними з причини формування системи міжнародного інтегровано-

го виробництва, зростання обсягів світової торгівлі та потоків інозем-

них інвестицій, інтенсифікації руху технологічних нововведень тощо, 

але й більш вразливими щодо негативного впливу світогосподарських 

зв’язків. Але, водночас отримують безліч можливостей для розвитку та 

вдосконалення. Відповідно Україна може використати свій потенціал і 

отримати користь зі змін, що відбуваються у світі. 

 

ІНДЕКС ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ЦІЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ ТА УКРАЇНИ 

Тимченко Н.С. 

Науковий керівник – Бєльска Т.В., д-р наук держ. упр., доцент 

Згідно з індексом гендерної рівності, який вимірює прогрес щодо 

міжнародно узгоджених цілей, жодна країна світу не досягне рівноваги 

в  цьому питанні до 2030 року. 

Гендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та 

рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей 

брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [2]. 

Навіть північним державам, які мають високий показник в рейти-

нгу, потрібно прикласти величезних зусиль для виконання гендерних 

зобов'язань у 17 цілях сталого розвитку (ЦСР), які підписали 193 краї-

ни у 2015 році. Цілі вважаються основою глобальних зусиль для покі-

нчення з бідністю та нерівністю та зупиненням кліматичної кризи. Кі-

нцевий термін їх виконання – 2030 рік. 

Вступний індекс гендерної рівності, розроблений за участю Equal 

Measures 2030 показав, що 2,8 мільярда жінок і дівчат проживають у 

країнах, які не дотримуються базових принципів рівноправності ста-

тей [3]. 

Equal Measures 2030 – це партнерство між громадянським суспі-

льством та приватним сектором, включаючи Фонд Білла та Меліні 

Гейтс, Міжнародну жіночу коаліцію охорони здоров’я, KPMG, Femnet, 

Plan International та Women Deliver. Партнерство було створене у 2016 

році для власних правдивих даних, необхідних для вирішення важли-

вих результатів, досягнутих шляхом сталого розвитку. 
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Індекс вимірював прогрес у 129 країнах, позначаючи їх від нуля 

до 100. 100 - тобто рівність досягнута – виконані усі 51 пункт по 

17 цілям. Ці цілі конкретно посилаються на гендерну рівність, або тор-

каються питань, які мають непропорційний вплив на жінок та дівчат, 

наприклад, чи мають жінки доступ до мобільного банкінгу, Інтернету 

чи безпечного джерела води. 

Згідно з індексом, країни із загальною оцінкою 90 і більше дося-

гають відмінних успіхів у розвитку, тоді як ті, хто набрав 59 і менше, 

роблять дуже повільні та необережні кроки у досягненні цілей. Серед-

ній загальний бал для 129 країн у цьому індексі склав 65,7, що вважа-

ється поганим результатом у системі балів. 

Лише 21 країна досягла оцінок 80 і вище, а країна, що займає пе-

ршу позицію, Данія, досягла 89,3. Двадцять одна країна набрала менше 

50, а Чад біля підніжжя таблиці з позначкою 33,4. 

Європа та країни Північної Америки очолили індекс, а внизу пе-

реважали африканські держави. 

Але індекс зазначав, що всі країни мали "різні вихідні точки", і, за 

деякими цілями, держави з низьким ВВП досягали кращого прогресу, 

ніж заможніші країни. 

Наприклад, Данія поступається Грузії, Казахстану та Литві за 

освітою, частково тому, що в країні нижчий відсоток молодих жінок, 

які закінчили середню школу. Данія також має менше жінок-депутатів, 

ніж Сенегал та Руанда, незважаючи на те, що норвезька держава має 

ВВП на душу населення в 56 разів вище, ніж Сенегал. 

Найнижчі 20 країн набрали вищий показник, ніж топ-20, за те, що 

вони розбивали свої бюджети за такими факторами, як стать, вік, дохід 

чи регіон. 

Жінки частіше відчувають свої потреби в плануванні сім'ї в Бра-

зилії, Китаї та Нікарагуа, ніж у Канаді, Нідерландах та Норвегії. 

Індекс, започаткований на конференції Women Deliver у Ванку-

вері, буде оновлюватися в 2021 році та регулярно відстежуватись до 

граничного періоду 2030 року. Дані беруть від агентств ООН, Світово-

го банку, неурядових організацій, аналітичних бюро та консалтингової 

фірми Gallup. 

Україна зайняла 46 місце з оцінкою 71, що є досить непоганим. 

Керуючись індексом гендерного розвитку, можна помітити, що Украї-

на набрала найнижчі оцінки по наступним показникам: 

− частка місць, які займають жінки в національних парламентах 

(24,6 з 100); 
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− частка міністерських / вищих державних посад, що займають 

жінки (26 з 100); 

− відсоток місць, які займають жінки у Верховному суді країни 

чи вищому суді (11,1 з 100); 

− відкритість гендерної статистики (30 з 100). 

Незважаючи на існуючу нормативно-правову базу щодо гендер-

ної рівності та розширення прав і можливостей жінок і чоловіків, Ук-

раїна все ще стикається з проблемами, які впливають на рівноправ’я 

загалом. Не дивлячись на те, що  стереотипи та уявлення, які сформу-

валися в патріархальній системі, можна розглядати як одну з першоп-

ричин нерівності, існують також глибоко вкорінені систематичні про-

галини, яким ще не приділено належної уваги. До цих проблем нале-

жать слабке верховенство закону, низька здатність  впроваджувати 

інституційні механізми ґендерної рівності та відсутність політичної 

волі. 

Низька представленість на керівних посадах, патріархальна куль-

тура, глибоко вкорінені гендерні стереотипи, поширеність гендерного 

насильства – лише деякі приклади системної гендерної нерівності в 

Україні. Реформи, які держава зараз впроваджує, приділяють мало ува-

ги гендерним питанням та виконанню міжнародних та національних 

зобов'язань щодо гендерної рівності та прав жінок та не враховують 

нових гендерних пріоритетів, порушених конфліктом. 

Пропагуючи гендерну рівність як рушійну силу для сталого роз-

витку країни, Офіс ООН в Україні підтримує уряд, парламент та гро-

мадянське суспільство у забезпеченні політичної, соціальної та еконо-

мічної участі жінок, прискоренні розширення можливостей жінок та 

посиленні їх ролі в національній реформі, одночасно сприяючи дотри-

манню Україною міжнародних угод та досягнення цілей сталого роз-

витку до 2030 року. 
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В 

ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

Коваленко С.П. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р наук держ. упр., доцент 

В умовах розвитку глобального інформаційного суспільства, ви-

конання державою її конституційних обов’язків, надання послуг гро-

мадянам супроводжується розширенням використання інформаційно-

комунікаційних технологій (далі – ІКТ). Найбільш ефективним засо-

бом взаємодії держави і суспільства у Інтернеті сьогодні є електронне 

урядування, використання, якого забезпечує продуктивну взаємодію 

всіх гілок влади як між собою, так і з суспільством та значно спрощує 

процедури отримання послуг. 

Найбільш поширеними інструментами електронної демократії, 

що застосовуються сьогодні в Україні як на загальнодержавному, так і 

на місцевому рівні, є електронні консультації, електронні петиції, еле-

ктронні звернення, бюджети участі (громадські бюджети). 

Електронне урядування – це форма організації державного уп-

равління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозо-

рості діяльності органів державної влади та органів місцевого само-

врядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних техно-

логій для формування нового типу держави, орієнтованої на задово-

лення потреб громадян. 

«Стратегія реформування державного управління України на 

2016-2020 роки» та «Концепція розвитку електронного урядування в 

Україні» мають поступово суттєво модернізувати діяльність органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Метою Стратегії є вдо-

сконалення системи державного управління і, відповідно, підвищення 

рівня конкурентоспроможності країни. 

Концептуальні засади електронного уряду розкриваються в на-

прямках його розвитку. Сукупність цих напрямків визначає механізми 

реалізації принципів електронного уряду. М. І. Арич виділяє три осно-

вні напрями розвитку електронного уряду: електронне адмініструван-

ня, електронну взаємодію з громадянами, а також розвиток інформа-

ційного суспільства: 

1. Електронне адміністрування (е-Administration): автоматизація, 

інформатизація і трансформація функцій і процесів, пов'язаних зі збо-

ром, зберіганням, обробкою і передачею інформації. Електронне адмі-

ністрування направлено, перш за все, на оптимізацію внутрішньої ро-

боти органів державного управління і відноситься до процесу транс-

формації внутрішніх взаємодій в системі державного управління. Ос-
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новна мета переходу на електронні методи взаємодії - встановлення 

інформаційних зв'язків між різними рівнями і гілками влади, можли-

вість створення та одночасного використання інтегрованих баз даних, 

акумулювання даних в єдиному джерелі, виключення необхідності їх 

дублювання, що значно полегшує пошук інформації та її використання 

. Розвиток електронних методів адміністрування створює умови для 

децентралізації управління, оскільки скорочує витрати обміну інфор-

мацією. 

2. Електронна взаємодія з громадянами (e-Citizem), надання елек-

тронних послуг (e-Services). Орієнтація органів державного управління 

на максимальне задоволення потреб громадян є центральною ланкою в 

концепції електронного уряду. Так, Інститут електронного уряду IBM 

дає наступне визначення електронного уряду: «... Це з'єднання адміні-

стративних процесів і технологічних рішень в певному середовищі, що 

змушує урядові організації просувати стратегії, орієнтовані на грома-

дян, при одночасному підвищенні f ефективності своєї діяльності і 

відкритості інформації». Основу даного напрямку становить розвиток 

електронних державних послуг, орієнтованих на споживача, які відпо-

відають новим стандартам якості. 

3. Розвиток інформаційного суспільства (e-Society). Даний на-

прямок орієнтоване на встановлення і розвиток на базі Інтернет-

технологій взаємодій органів державного управління з організаціями 

приватного сектора, недержавними і громадськими організаціями, а 

також іншими інститутами громадянського суспільства . Розвиток ін-

формаційного суспільства розглядається в рамках концепції електрон-

ного уряду не тільки як ключовий фактор успіху реформи державного 

управління, а й як одна з пріоритетних завдань держави в умовах гло-

бальних процесів переходу до нової економіки. 

Розвиток електронного уряду в рамках зазначених напрямів фак-

тично являє собою процес створення і ускладнення інформаційно-

комунікаційної інфраструктури, що об'єднує органи державного уп-

равління і зв'язує їх з громадянами та організаціями. Так, результатом 

розвитку електронних методів адміністрування стає побудова внутрі-

шньої інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів держав-

ного управління, що підтримує інформаційні потоки між різними уря-

довими відомствами. Зовнішні взаємодії органів державного управлін-

ня (взаємодії з громадянами, комерційними підприємствами та гро-

мадськими організаціями) реалізуються в рамках електронного уряду 

за допомогою зовнішньої інформаційно-комунікаційної інфраструкту-

ри, утвореною різними формами організації взаємодії органів влади з 

споживачами державних послуг. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК МЕХАНІЗМ 

РОЗВИТКУ ГРОМАД ( НА ПРИКЛАДІ КОНКРЕТНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ) 

Чопенко Р.В. 

Науковий керівник – Дєгтяр О.А., д-р держ. упр., доцент 

Демократизація часто призводить до децентралізації, оскільки бі-

льший політичний плюралізм породжує суспільні потреби для пере-

розподілу влади між центральним та субнаціональним рівнями вла-

ди. До 2013–14 років. Протести Євромайдану, або "Революція гіднос-

ті", державна влада в Україні була дуже зосереджена. Адміністративна 

спроможність надання державних послуг була недостатньою, і країна 

поєднала централізм слабке місцеве самоврядування з сильною тери-

торіальною роздробленістю. Великі міжрегіональні відмінності також 

зберігалися. Незважаючи на випадкові вигоди за старою системою – 

наприклад, покращення функціонування деяких міст та часткова фіс-

кальна децентралізація - величезний дисбаланс між силою центру та 

владою муніципалітетів була фундаментальною перешкодою на шляху 

створення стійкої, функціонуючої держави. 

Лише після Євромайдану почалася справжня делегія влади. У 

2014–15 роках розпочали роботу реформатори – акумулятор одночас-

них змін, спрямованих на вдосконалення управління на багаторівне-

вому рівні, просування на міжнародному рівні демократії та сприяння 

місцевому економічному розвитку. План децентралізації має на меті 

розширити можливості місцевого самоврядування, а також переробити 

країну адміністративно-територіальна карта з метою підвищення мож-

ливостей держави щодо надання державних послуг. 

Український процес децентралізації, хоча і інформований зарубі-

жними прикладами - особливо дещо подібні реформи в Польщі в 90-х 

роках – і підтримувані західною технічною підтримкою, значною мі-

рою внутрішньо обґрунтований та національно розвинений перехід. 

Реформа будується головним чином на отриманих уроках від поперед-

ніх - переважно невдалих - спроб Києва вдосконалити управління на 

субнаціональному рівні.  

http://journals.grassrootsinstitute.net/journal1-natural-resources/vol-1/issue-1/nr.01-01-06.Chernovetal.pdf
http://journals.grassrootsinstitute.net/journal1-natural-resources/vol-1/issue-1/nr.01-01-06.Chernovetal.pdf
http://journals.grassrootsinstitute.net/journal1-natural-resources/vol-1/issue-1/nr.01-01-06.Chernovetal.pdf
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У цьому документі викладені основні досягнення та ключові не-

доліки децентралізації з 2014 року. Це підкреслює наявність обмеже-

ного вікна можливостей для завершення першої фази реформи до 2020 

року. Він також визначає проблеми навколо другого етапу децентралі-

зації, який розпочато на початку 2019 року. 

Основним викликом для децентралізації України був розрив між 

амбіційними реформаторами порядок денний та обмежена інституцій-

на спроможність для прийняття та реалізації рішень щодо політики у 

первісно запропоновані часові рамки 2014–17. Продемонстрували по-

літики після Євромайдану політична проникливість та воля розпочати 

реформи, незважаючи на величезні зовнішні загрози безпеці та пов'я-

зані з цим внутрішні виклики територіальній цілісності України. І все 

ж постійний опір деяких частин еліти, особливо в парламенті, переш-

коджає зусиллям щодо впровадження децентралізації в конституцію, і 

тим самим повністю встановити нову адміністративну структуру та 

територіальні поділи.  Хоча реформа принесла деякі помітні зміни на 

місцевому рівні, це ще не призвело до відповідного правового віднов-

лення держави. 

Основним досягненням децентралізації поки що було розпочати 

територіальну консолідацію Росії муніципалітети та супровід розши-

рення можливостей місцевого самоврядування.  Наприкінці 2014 року 

та на початку 2015 року, була введена фіскальна децентралізація та 

зрощення малих місцевих муніципалітетів у більші і почали розвива-

тися більш самодостатні «об’єднані територіальні громади» (ОТГ).  Ці 

нові утворення здобули значні повноваження щодо збору податків і 

тепер отримують перевагу від прямих трансфертів до центрального 

державного бюджету. За прикладом країн Балтії та Скандинавії, ОТГ 

отримують 60 відсотків зібраного податку на доходи фізичних осіб.  

Це породило новий соціальний контракт між місцевими компаніями, 

громадян та органів самоврядування та стимулював останніх зберігати 

та розширювати податок бази - тобто для утримання та залучення біз-

несу. ОТГ також беруть на себе додаткові обов'язки для надання дер-

жавних послуг та сприяння розвитку інфраструктури. 

На сьогодні важливою особливістю децентралізації є те, що вона 

відбулася на добровільній основі - таким чином сприяючи розвитку 

місцевої демократії.  Хоча місцеві громади вирішують самі - принайм-

ні поки що - об’єднувати чи ні в ОТГ, як тільки вони зроблять на себе 

об'єднання, від них вимагається дотримуватися детальних процедур, 

встановлених центральним урядом. Адміністрація у кожній області 

готується та її рада затверджує "перспективний план" для ОТГ у своє-

му регіоні. Потім цей план вимагає затвердження Кабінетом Міністрів. 



 262 

Запропоновані ОТГ повинні відповідати певним критеріям, щоб визна-

ти урядом "самоокупним" або "дієздатним". Тільки тоді вони можуть 

відновити себе, створивши нові органи самоврядування та отримати їх 

додаткові кошти та повноваження. 

В основному низовий підхід до проектування та створення ОТГ 

та до обласного рівня розробка «перспективних планів» 13 означає, що 

з 2015 року багато українців здобули цінність досвід організації колек-

тивних дій та ресурсів.  Вони проводили часто настійні дебати щодо 

місцеві питання та взяли на себе відповідальність за спільне прийняття 

рішень. Після встановлення нових ОТГ, місцеві вибори проводяться 

для більш потужних органів місцевого самоврядування, відповідаль-

них за це розподіл державних коштів та на виконання багатьох раніше 

регульованих функцій регіональними та субрегіональними державни-

ми органами. 

За останні п’ять років рух децентралізації змінив провінційну 

Україну знизу вгору  до липня 2019 року по всій країні було 925 нових 

ОТГ, які займали 28,3 відсотка населення України. З травня 2018 року 

сільські та міські муніципалітети, включаючи багато міст «міста обла-

сного значення», приєдналися до добровільного об'єднання. ОТГ силь-

но різняться за кількістю населення: кількість мешканців коливається 

приблизно від 1000 до приблизно 373 000, с в середньому трохи біль-

ше 10 000, Деякі ОТГ охоплюють настільки великі території, що вони 

дублюють цю територію межі району, тобто верхні субрегіональні ад-

міністративні одиниці.  Через їх збільшення податків повноваження та 

прямі бюджетні відносини з центральним урядом, ОТГ зараз досить 

сильні брати на себе відповідальність за надання державних послуг, 

які раніше контролювали адміністрації району.  

Другий етап децентралізації, оголошений у січні 2019 року, пе-

редбачає кардинальне зниження рівня кількості районів шляхом об'єд-

нання та створення абсолютно нового верхнього субрегіональних оди-

ниць.  Центральний уряд прагне змінити інституційну базу для районів 

та областей, дозволяючи безпосередньо обраним радам створювати 

свої власні виконавчі комітети та формально закріпивши цю нову до-

мовленість в українській конституції. Однак у першій половині 2019 

року в цих цілях було досягнуто невеликого прогресу, оскільки полі-

тики були зайняті президентськими та позачерговими парламентськи-

ми виборами. 

Проте перспективи продовження реформи місцевого управління 

виглядають яскраво. Навряд чи, що глибока трансформація, що вже 

відбувається, може бути зупинена або відмінена. Неперервність у про-
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цесі. Здається, це найбільш вірогідний сценарій протягом наступних 

чотирьох-п’яти років. 
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ЛІДЕРСТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА 

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
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Науковий керівник – Бєльска Т.В., д-р наук держ. упр., доцент 

Сьогодні, в умовах ХХІ ст., одним з ключових чинників, від яких 

залежить успішність діяльності об’єднаної територіальної громади, 

визнається лідерство. Лідери теперішнього часу, на переконання Джо-

на Коттера, одного з провідних фахівців в царині лідерства, повинні 

спиратися на нові принципи діяльності, нові цінності та підходи, якщо 

вони хочуть бути успішними в нових умовах. Усвідомлення потреби 

щодо зміни своїх підходів до управління, пов’язане з визнанням пот-

реби у лідерстві – у більшій прозорості та обґрунтованості дій, у здат-

ності враховувати зміни контексту (зокрема, балансу уваги до внутрі-

шніх та зовнішніх процесів), та спроможності дивитися на довгостро-

кову перспективу. 

Особливо важливо мати у своїй команді креативних працівників, 

які б продукували нові ідеї, способи підвищити ефективність роботи, 

креативні методи вирішення проблем, з якими громада зіштовхується 

кожен день. Високий рівень креативності працівників може виступати 

конкурентною перевагою підприємства на ринку. Саме лідер впливає 

на креативність персоналу, організаційний клімат, організаційну куль-

туру, стиль менеджменту. Також лідер зазвичай вирішує, що відбува-

ється в громаді і задає напрямок, бачення та імпульс, який веде її до 

успіху. 

Лідерство в ОТГ є складним процесом, який потребує високого 

рівня взаємовідносин між всіма членами громад. Також передбачає 

наявність в громадах послідовників та помічників в досягненні визна-

ченої мети. Лідери будує відносини з членами громади на довірі, мо-

тивуючи та надихаючи їх, ставлячи довіру в основу спільної діяльнос-

ті. Лідери громади мотивує послідовників і контролює рішення поста-

влених завдань.  

Проблеми, які стоять перед громадою, лідер перетворює на мож-

ливості для зростання, вдосконалення та успіху. Лідер не просто пока-
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зує, як правильно виконати ту чи іншу роботу, він роз’яснює, для чого 

її потрібно зробити, а це дозволяє громаді виконувати свою роботу 

набагато краще. Лідер постійно нагадує своїй громаді, що мета, до якої 

всі вони прагнуть, є благородною та суспільно корисною. Він добре 

розуміє, що будь-яка праця стане творчою і плідною тільки тоді, коли 

вона буде усвідомленою. 

Для того, щоб ефективно заохочувати креативність підлеглих  

менеджер повинен розуміти, що його поведінка як лідера грає ключову 

роль у виявленні творчості у працівників.  

Існує декілька способів впливу на креативність персоналу:  

– перший – визначати проблеми та ділитися організаційним «ба-

ченням» довгострокової перспективи замість короткострокової (цін-

ність та ріст організації замість прибутку);  

– другий – створити такий організаційний клімат та культуру, які 

б заохочували працівників використовувати свій творчий потенціал;  

– третій – запровадити систему винагород за креативність, яка б 

включала матеріальні (надбавка, премія) та нематеріальні (вручення 

почесної грамоти, подяка) методи стимулювання креативності. 

Лідери ОТГ мусить пам’ятати, що креативність не може наро-

джуватися в ізоляції. Саме обговорення ідей, дискусії, різні точки зору 

призводять до появи нових, інноваційних проектів. Створюючи ко-

манди по вирішенню тих чи інших питань, менеджер має враховувати, 

що схожі здібності ведуть до схожого мислення. Тому команди, які 

складаються з людей із різним набором навичок, умінь та рівнем про-

фесійної підготовки є більш продуктивними, адже креативність розц-

вітає тоді, коли різні точки зору переплітаються.  
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

Солопихіна Д.А. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р наук держ. упр., доцент 

Аналізуючи економіку України, можна сказати, що намічений в 

минулому столітті перехід до ринкової економіки не був завершений 

остаточно. Незважаючи на те, що робляться активні спроби розвитку 

приватного сектора в країні, роль держави в економці залишається 

досить високою. Саме тому особливо важливим інститутом, хоч і ма-

ловживаних на даний момент, є державно-приватне партнерство (далі 

ДПП), яке є важелем впливу на бізнес, з метою вирішення проблем 

державного забезпечення населення необхідними товарами і послуга-

ми, за допомогою залучення до їх надання приватного сектору. 

Даний інститут постійно набирає обертів і для забезпечення його 

ефективного функціонування, необхідно усунути всі бар'єри, які пере-

шкоджають його розвитку. Для оцінки ефективності ДПП в Україні, 

необхідно проаналізувати методи і особливості реалізації ДПП в інших 

країнах. Аналіз зарубіжного досвіду може дозволити виявити можли-

вості розвитку ДПП в нашій країні з урахуванням національних особ-

ливостей, відмінностей і спільних рис з іноземними державами.  

Так, наприклад, в Китаї ДПП почало розвиватися в 80-х роках. 

Першим проектами були проекти ОСЬ, в основі яких був принцип по-

кладання будівництва проекту на приватних партнерів. Надалі з розви-

тком законодавчої бази ДПП, форма ОСЬ стала не актуальна і багато 

проектів були визнані незаконними. Так з 2000-х років почало розви-

ватися ДПП в Китаї, основою регулювання виступали два основних 

закони. Перший регулював процеси проведення проектів з поліпшення 

інфраструктури, а другий регулював питання інвестування. 

Що стосується Франції, то юридичне оформлення та практичне 

застосування угод ДПП пов'язані з Постановою № 2004-559 від 2004 

року. Тим часом, єдиного закону, що регулює всі можливі форми ДПП 

у Франції досі немає. 

Не менший інтерес представляє Німеччина в області розвитку 

ДПП. До реалізації проектів ДПП вона приступила значно пізніше ба-

гатьох країн, з 2003 року. Саме досвід Німеччини найбільш цікавий 

для розвитку ДПП в Україні. ДПП в Німеччині сприяє не тільки більш 

раціонального використання ресурсів, але так само комплексно вирі-

шує проблему підтримки малого бізнесу. 

Так за період з 2002 по 2009 роки в Німеччині у будівництво со-

ціальних об'єктів було інвестовано понад 3,7 млрд. євро, а в сфері до-

рожнього і інженерного будівництва приблизно 1,9 млрд. євро. При-
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чому приблизно 75% всіх проектів ДПП в Німеччині є проектами міс-

цевого значення, а інші проекти федерального рівня. 

Отже, виходячи з досвіду ДПП в зарубіжних країнах, можна ви-

ділити наступний ряд заходів і пропозицій щодо оптимізації податко-

вого взаємодії держави і бізнесу в Україні: 

1. Держава повинна індивідуально підходити до кожного проекту 

та забезпечувати в особі спеціального інституту державні гарантії за 

проектами, розподіляючи ризик і прибутковість спільно з приватним 

партнером. Крім того, сформувати механізм компенсації, який працю-

вав би при настанні певних обставин. 

2. Опрацювати законодавство в рамках вищесказаних заходів, 

щоб заходи по оптимізації мали юридичну силу. Внести зміни до БК 

України (доповнити статті витрат зокрема і по даному напрямку), до 

ЗУ «Про концесії» та інші нормативні акти, що регулюють партнерські 

відносини ДПП, в тому числі фінансову і податкову сфери. 

3. Опрацювати питання щодо надання податкових преференції і 

їх розмір. Опрацювати, відповідно, законодавство, окремо для кожного 

податку: ПДВ, земельний, податок на майно.  

4. У перспективі – створення закону, можливо, кодифікованого, 

що регулює основи організації, регулювання і контролю над ДПП. 

Отже, необхідно масштабне впровадження ДПП на місцевому рі-

вні, що дозволить усунути проблему нерозвиненості інфраструктури 

на сході країни, у віддалених регіонах. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛЬНОЇ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У МІСЦЕВОМУ 

САМОВРЯДУВАННІ 

Яцик А.В. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р наук держ. упр., доцент 

Відповідно до принципу народовладдя, проголошеного Консти-

туцією України, держава має забезпечувати та стимулювати найактив-

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
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нішу участь населення територіальних громад у вирішенні питань міс-

цевого розвитку для створення умов максимальної комфортності про-

живання. Особливо актуальною ця проблематика стала в сучасних 

умовах формування громадянського інформаційного суспільства та 

демократизації державної влади під впливом процесів світової глобалі-

зації. В силу низки чинників, Україна значно відстає від сусідських 

країн-членів Європейського Союзу в реалізації принципу народовлад-

дя, особливо на рівні територіальних громад.  

Стратегічною метою реформування системи публічної влади в 

Україні є реалізація процесу децентралізації з передачею органам міс-

цевого самоврядування не лише функцій та повноважень, а й відповід-

них ресурсів із урахуванням принципів, що закладені в Європейській 

хартії місцевого самоврядування та Законі України «Про місцеве са-

моврядування в Україні». Однак, досягнення цієї мети суттєво гальму-

ється незавершеністю процесів адміністративно-територіального уст-

рою держави, які напряму  пов’язані з рівнем спроможності територіа-

льних громад та громадською позицією їхніх мешканців. Саме держава 

в сучасних умовах України має взяти на себе відповідальність і забез-

печити місцеву владу комплексом дієвих механізмів формування 

сприятливого внутрішнього середовища місцевого самоврядування на 

системній основі, зокрема, на рівні територіальних громад; визначити 

сучасні критерії ефективності місцевої влади; запровадити сучасні 

програми фахової підготовки посадовців місцевого самоврядування на 

рівні університетів тощо.  

Аналіз зарубіжного досвіду формування механізмів та реалізації 

форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого 

значення та місцевого розвитку засвідчив факт подолання дефіциту 

демократії участі через такі інструменти прямої демократії, як громад-

ський моніторинг; громадські ради та комітети; виборність місцевих 

урядовців; електронна місцева демократія (у тому числі електронна 

петиція та електронне голосування), інститут старости (сприяє обміну 

інформацією між жителями та владою); участь асоціацій органів міс-

цевого самоврядування у законотворчому процесі тощо. При цьому 

неоціненною може стати участь місцевих підприємців як роботодавців 

та інших бізнес-структур як інвесторів територіальної інфраструктури. 

Також актуальним є забезпечення взаємодії між територіальними гро-

мадами, яка може стати ключовим чинником підвищення ресурсного 

та кадрового потенціалу місцевої влади у сфері, обміну досвідом і 

конструктивного змагання у досягненні намічених цілей.  

Самим ефективним механізмом реалізації різних форм участі те-

риторіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та місце-
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вого розвитку, як показала практика, є вибір відповідної моделі взає-

мовідносин у системі «мешканець громади – громада – органи місце-

вого самоврядування – держава». Така модель базується на синергети-

чній інституційній взаємодії всіх форм прямої демократії та викорис-

танні міжнародного досвіду її функціонування у муніципальному уп-

равлінні. Впровадження такої моделі зумовлює зміни до нормативно-

правового забезпечення процесів реалізації форм прямої демократії на 

загальнодержавному та локальному місцевому рівнях, які забезпечать 

дієвість її суб’єктно-функціональної складової. До того ж, вона сприя-

тиме переходу з патерналістської моделі вирішення соціальних про-

блем територіальної громади (тільки за рахунок держави) на модель 

активної співпраці органів державної влади, бізнесових і громадських 

організацій та суспільства. Усе це у сукупності передбачає досягнення 

вищого рівня обізнаності населення у питаннях публічного управління 

та місцевого самоврядування; розширення громадського представниц-

тва в органах публічної влади та омолодження їх кадрового резерву; 

зростання професійного рівня молодих державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самоврядування через підготовку магістрів за 

спеціальностями освітньої галузі «Публічне управління та адміністру-

вання» тощо. 

Таким чином, на даному етапі розвитку державності в Україні ві-

дсутні передумови для повної децентралізації державної влади та 

впровадження спроможного місцевого самоврядування. Даний істори-

чний момент реалізації цієї задачі потребує системного та комплексно-

го підходу держави до розробки сучасних механізмів її реалізації, а 

також вибору відповідної моделі взаємовідносин у системі «мешка-

нець громади – громада – органи місцевого самоврядування – держа-

ва». Використання такої моделі сприятиме ефективнішій діяльності 

територіальної громади через реалізацію ініціатив завдяки всім 

суб’єктам впливу; синергетичну єдність різних форм прямої демокра-

тії; розвиток громадського самоврядування.  

 
Література: 
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Глобалізація змінює розуміння поняття “управління”, епіцентри 

політики не мають більше територіальної приналежності. Рушійними 

силами модернізації глобально-управлінського процесу виступають 

великий приватний бізнес в особі транснаціональних корпорацій і гло-

бальне громадянське суспільство. Все більшу роль в сучасному світі 

відіграють культурні цінності та ідентичності.  

Влада в процесі історичного розвитку використовувала різнома-

нітні ресурси та способи впливу на суспільство. Сьогодні за допомо-

гою нових форм суспільно-владних взаємодій громадяни можуть ви-

словити свою позицію з різних питань, у тому числі питань управління 

та самоорганізації. Мережа може стати “віртуальним парламентом”. 

Комунікація в мережі зрівнює учасників і в цьому полягає її демокра-

тичність.  

Доступність інформації, безумовно, зробить більш осмисленими 

наші громадянські обов’язки й пожвавить демократію. Головна функ-

ція “демократії” в умовах глобалізації – відчуження суспільства від 

держави, розширення його до “глобального громадянського суспільст-

ва” та просування до глобального управління [2].  

В сучасних умовах, вважає Д. Ачібугі, глобальні збори повинні 

виконувати тільки консультативну функцію на світовій арені, а не фу-

нкцію законодавчої влади, тому що це виключає можливість зловжи-

вання владою. Крім того, збори зосереджуватимуть увагу тільки на 

найбільш важливих або першочергових проблемах, таких як зміна клі-

мату, бідність, голод, охорона здоров’я, торгівля людьми, трудова міг-

рація, правила торгівлі, гуманітарна допомога тощо. “Знедолені”, як 

називає їх Д. Ачібугі, мігранти й усі інші групи повинні принести ко-

ристь новизни глобальному громадянському суспільству, бо ці люди 

залишилися поза системою лише тому, що їх проблеми не є глобаль-

ними за своєю природою [1, с. 11]. Таким чином, глобальне громадян-

ське суспільство повинно постати в будь-якій формі як неоднорідний 

організм, який являє собою композицію з безлічі міні-організмів, що 

утворюються як глобальний світ уявлень, вірувань, ідей, ідеалів і ду-

мок громадян. Це – перспективний план світового порядку. 

Населення, що проживає на певній території являє собою постій-

не співтовариство, об’єднане за територіальною ознакою й визначає 

публічну, приватну, соціальну сфери життя. Тому публічна політика 
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має бути спрямована на забезпечення порядку в суспільстві, узгоджен-

ня й реалізацію різноманітних соціальних інтересів і досягнення гро-

мадської злагоди.  
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